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na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.5.2008 940

8.5.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial da
Reforma Tributária

21.5.2008 985

8.5.2008 1ª Reunião Conjunta das
Comissões de

Turismo, Indústria,
Comércio e

Cooperativismo e de
Meio Ambiente e

Recursos Naturais na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

29.5.2008 1389



Legislatura
12.5.2008 12ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.5.2008 734

12.5.2008 17ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Grupo
Líder, de Muriaé,

pelos 50 Anos de sua
fundação

17.5.2008 840

12.5.2008 7ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.5.2008 941

13.5.2008 38ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.5.2008 595

13.5.2008 27ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.5.2008 901

13.5.2008 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa

20.5.2008 942



Ordinária da 16ª
Legislatura

13.5.2008 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

27.5.2008 1206

13.5.2008 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.5.2008 1272

13.5.2008 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1274

13.5.2008 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.5.2008 1277

13.5.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.5.2008 1391

14.5.2008 39ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

16.5.2008 674



Legislatura
14.5.2008 28ª Reunião

Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.5.2008 931

14.5.2008 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

20.5.2008 944

14.5.2008 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.5.2008 987

14.5.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão do
Trabalho, da

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

28.5.2008 1279

14.5.2008 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1280

14.5.2008 3ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial da

Reforma Tributária

28.5.2008 1282

14.5.2008 9ª Reunião Ordinária da 28.5.2008 1283



Comissão de Redação
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.5.2008 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1284

14.5.2008 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2008 1391

15.5.2008 40ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

17.5.2008 787

15.5.2008 18ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Estado
de Israel pelos 60

anos de sua criação

21.5.2008 964

15.5.2008 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1285



15.5.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1286

15.5.2008 7ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1287

15.5.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1290

15.5.2008 4ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

30.5.2008 1489

16.5.2008 4ª Reunião
Extraordinária da

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

22.5.2008 1142



Legislatura
19.5.2008 19ª Reunião Especial da

2ª  Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear a Polícia
Civil do Estado de
Minas Gerais pelos

200 anos de sua
fundação

28.5.2008 1251

19.5.2008 8ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.5.2008 1291

20.5.2008 41ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

22.5.2008 992

20.5.2008 29ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1264

20.5.2008 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.5.2008 1292

20.5.2008 14ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa

28.5.2008 1294



Ordinária da 16ª
Legislatura

20.5.2008 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1296

20.5.2008 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.5.2008 1394

20.5.2008 2ª Reunião
Extraordinária da

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

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.5.2008 1490

20.5.2008 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.5.2008 1491

21.5.2008 42ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

27.5.2008 1161



Legislatura
21.5.2008 30ª Reunião

Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.5.2008 1268

21.5.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.5.2008 1392

21.5.2008 2ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

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

30.5.2008 1493

21.5.2008 5ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

30.5.2008 1495

21.5.2008 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

30.5.2008 1495



Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
21.5.2008 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos

Naturais na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.5.2008 1497

21.5.2008 4ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial da

Reforma Tributária

30.5.2008 1498

21.5.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

30.5.2008 1499

21.5.2008 10ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

30.5.2008 1501

26.5.2008 20ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Defensoria Pública do

Estado pelo
Transcurso do Dia

Nacional da
Defensoria Pública

29.5.2008 1378



26.5.2008 9ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

30.5.2008 1502

26.5.2008 16ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

31.5.2008 1580

27.5.2008 43ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

29.5.2008 1324

27.5.2008 31ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

31.5.2008 1554

28.5.2008 44ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

30.5.2008 1434

28.5.2008 32ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

31.5.2008 1568

29.5.2008 45ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

31.5.2008 1539
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Registro de presença - Correspondência:
Mensagens nºs 205, 206 e 207/2008 (encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 41/2008, o Projeto de Lei nº 2.326/2008 e o Projeto
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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 - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz
- Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eros Biondini, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos colegas que hoje é o
aniversário dos Deputados Fábio Avelar e Mauri Torres e registra,
com muita alegria, a presença, nas galerias, de membros do
Sindágua-MG, e, no Plenário, do Sr. José Neves, Coordenador de
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Apoio ao Plenário da Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.

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

seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 205/2008

Belo Horizonte, 23 de abril de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, a proposta de lei complementar que altera a
redação do § 4º do art. 4º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março
de 2002, a qual institui o regime próprio de previdência e assistência
social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A propósito, é de se ressaltar que a iniciativa visa assegurar os
direitos dos parceiros do mesmo sexo que mantenham união estável,
em caráter de convivência pública, permanente e comprovada, ao
amparo dos princípios consagrados pela Constituição da República
sobre a dignidade do cidadão, e sobre a promoção do bem de todos
em regime de isonomia, sem discriminação de qualquer natureza.

O reconhecimento da união estável entre companheiros do mesmo
sexo já se encontra referendado em jurisprudência emanada de
nossos Tribunais superiores e, na prática – por meio da Instrução
Normativa nº 25/2000 - o Instituto Nacional do Seguro Social viabilizou
os procedimentos para concessão de benefícios previdenciários ao
companheiro homossexual. A presente iniciativa, portanto, diz de se
coadunar a legislação mineira à norma consuetudinária prevalente na
esfera federal.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração desse Parlamento a presente proposta de lei
complementar.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2008

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que
institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
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Art. 1º - O art. 4º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de
2002, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º - (.....)
§ 4º - Considera-se companheiro:
I - a pessoa que mantenha união estável com o segurado, na forma

da lei civil; e
II - a pessoa do mesmo sexo do segurado, que com ele mantenha

união estável, devidamente comprovada e em regime de convivência
pública e permanente.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Carlin Moura. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº
36/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 206/2008

Belo Horizonte, 29 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 Escola Estadual Professor Minervino Cesarino à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada na
Penitenciária Regional de Uberaba, no Município de Uberaba.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem à
memória do Professor Minervino Cesarino, fundador do Colégio São
Judas Tadeu e do Colégio São Benedito de Uberaba, conforme se
verifica na justificação anexa apresentada pela Senhora Secretária de
Estado de Educação.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Justificação
O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Minervino Cesarino, de ensino fundamental e médio -
EJA, à Escola Estadual de Ensino fundamental e médio - EJA, situada
na Rua Dr. Décio Moreira, nº 400, Bairro Amoroso Costa, no Município
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de Uberaba.
PROFESSOR MINERVINO CESARINO, natural de Ribeirão

Preto/SP cursou o primário no Colégio Interno Diocesano de
Campinas/SP, ginasial no Ginásio Nossa Senhora da Aparecida dos
Irmãos Maristas, Contabilidade no Colégio Brasil e Direito e Filosofia
na Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro.

Em Veríssimo, fundou o Ginásio Municipal.
Na cidade de Campo Florido, implantou o Ginásio Estadual e, logo

em seguida, a Escola Normal daquele Município.
Foi professor da CADES durante cinco anos, lecionando a disciplina

de História, ministrando palestras em toda a região.
Fundou o Colégio São Judas Tadeu, que está em funcionamento até

os dias de hoje.
Em 1967, fundou o Colégio São Benedito de Uberaba/MG, cujas

atividades foram encerradas em 2007.
O homenageado nasceu no dia 13/01/1931 e faleceu no dia

02/01/2006.
Cumpre registrar que, no Município de Uberaba, 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 Horizone, de abril de 2008.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2.326/2008
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Minervino

Cesarino à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, no
Município de Uberaba.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professor Minervino
Cesarino a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA,
localizada na Penitenciária Regional de Uberaba, no Município de
Uberaba.
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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.

* - Pulbicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 207/2008*

Belo Horizonte, 29 de abril de 2008
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, solicitando

submeter à apreciação de seus pares dessa egrégia Assembléia
Legislativa, projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei
Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, à qual
compete a administração dos Planos de Carreiras da administração
direta, autárquica e fundacional e o desenvolvimento e a execução de
políticas públicas de recursos humanos do Poder Executivo, concluiu,
na consecução deste mister, após acurados estudos, pela alteração e
introdução de dispositivos na Lei Complementar nº 71, de 2003, que,
entre outros temas, trata da Avaliação de Desempenho Individual -
ADI.

Assim, a medida objetiva, precipuamente, alterar a periodicidade da
Avaliação de Desempenho Individual – ADI, inserir a possibilidade de
avaliação do servidor ocupante exclusivamente de cargo de
provimento em comissão, excetuados os que menciona, no elenco
dos destinatários da Lei Complementar nº 71, de 2003, relativamente
ao desempenho individual, e estabelecer composição paritária da
Comissão de Avaliação, esta para atender à solicitação da
Coordenação Intersindical.

Desta forma, tratando-se de matéria relacionada com o regime
jurídico de servidor público, cuja iniciativa, para esse fim, está inscrita
na alínea “c” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, solicito
a Vossa Excelência e aos Excentíssimos Senhores Deputados à
Assembléia Legislativa do Estado a aquiescência à proposta,
renovando os protestos do meu elevado apreço.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 42/2008
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de

2003, que institui a avaliação periódica de desempenho individual,
disciplina a perda de cargo público e de função pública por
insuficiência de desempenho do servidor público estável e do detentor
de função pública na administração pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo.

Art. 1º - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei Complementar nº
71, de 30 de julho de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - A Avaliação de Desempenho Individual – ADI, no âmbito da
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, terá periodicidade anual e será aplicada ao:

I – servidor estável ocupante de cargo de provimento efetivo;
II – servidor ocupante de cargo efetivo resultante de transformação

de função pública, a que se refere a Lei nº 10.254, de 20 de julho de
1990, efetivado nos termos da legislação vigente; e

III – detentor de função pública, a que se refere a Lei nº 10.254, de
1990, que não tenha sido efetivado.

§ 1º - A avaliação de que trata o ‘caput’ poderá ser aplicada ao
servidor ocupante exclusivamente de cargo de provimento em
comissão integrante do Quadro Geral previsto, respectivamente, nas
Leis Delegadas nºs 174 e 175, de 26 de janeiro de 2007, excetuados
o ocupante do cargo de Diretor-Geral, Vice-Diretor-Geral, Presidente,
Reitor, Vice-Reitor e dos constantes do Anexo VIII da Lei Delegada nº
174, de 2007.

§ 2º - A exceção definida no § 1º não se aplica ao servidor ocupante
do cargo de Diretor-Geral da Fundação João Pinheiro.

Art. 3º - A ADI do servidor estável ocupante de cargo de provimento
efetivo e do detentor de função pública será realizada por Comissão
de Avaliação paritária, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O servidor que estiver ocupando cargo de
provimento em comissão ou em exercício de função de confiança será
avaliado pela chefia imediata ou Comissão de Avaliação, nos termos
de regulamento.

Art. 4º - ....................................................
§ 3º - Mediante solicitação do servidor, o sindicato ou entidade
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representativa de classe poderá indicar um representante para
acompanhar o processo de avaliação, sendo-lhe assegurada
manifestação.

..................................................................
§ 5º - O servidor ou detentor de função pública será notificado do

conceito anual que lhe for atribuído, cabendo pedido de
reconsideração, no prazo máximo de dez dias, a quem o avaliou, que
decidirá em igual prazo.

§ 6º - Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração,
caberá, no prazo de dez dias, recurso hierárquico com efeito
suspensivo à autoridade máxima do órgão ou entidade do exercício do
servidor que a julgará, no prazo máximo de vinte dias, com base em
parecer elaborado pela Comissão de Recursos e será, nesta matéria,
a última instância administrativa.”

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

Art. 3º - Fica revogado o art. 7º da Lei Complementar nº 71, de
2003.”

- 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.
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 2.327/2008
Institui no Estado o Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho

de Menores Infratores Internos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado o Programa de Inclusão

no Mercado de Trabalho de Menores Infratores Internos dos centros
socioeducativos para os adolescentes em conflito com a lei,
objetivando promover a ressocialização e a inserção de jovens no
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mercado de trabalho e sua escolarização.
Art. 2º - O Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho de

Menores Infratores Internos será coordenado e supervisionado pela
Secretaria de Estado de Defesa Social e contará com um Conselho
Consultivo que deverá ser paritário e constituído por órgãos públicos.

Parágrafo único - Os Municípios poderão participar do Programa
mediante o desenvolvimento de ações complementares, no âmbito de
suas competências.

Art. 3º - As inscrições dos jovens no Programa de Inclusão no
Mercado de Trabalho de Menores Infratores Internos poderão ser
efetivadas nas unidades do Sistema Nacional de Emprego - Sine - do
Estado, nas entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, nas
organizações não governamentais ou municipais conveniadas.

Parágrafo único - O encaminhamento às empresas deverá obedecer
tanto quanto possível à ordem cronológica de inscrições, respeitadas
as prioridades para preenchimento das vagas estabelecidas nesta lei
e as habilidades específicas requisitadas pelo contratante.

Art. 4º - Como forma de fomentar a adesão às disposições contidas
no art. 1º desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a conceder
benefício fiscal ou outros que se fizerem necessários.

Art. 5º- Fica assegurada aos menores infratores internos oriundos do
Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho a proteção da
legislação trabalhista e das convenções ou acordos coletivos de
trabalho ou decisões normativas aplicáveis à categoria profissional a
que estiver vinculado.

§ 1º - As relações de emprego beneficiadas com incentivos desta lei
devem estar regulares perante a legislação federal do Trabalho e da
Previdência, até mesmo no que se refere aos encargos sociais,
cabendo ao empregador todos os ônus legais pelo eventual
descumprimento;

§ 2º - As empresas que aderirem ao Programa de Inclusão no
Mercado de Trabalho de Menores Infratores Internos deverão
apresentar documentação comprobatória de regularidade das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de natureza estadual
e federal.

Art. 6º - O Poder Executivo publicará no diário oficial do Estado,
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trimestralmente, quadro demonstrativo do Programa de Inclusão no
Mercado de Trabalho de Menores Infratores Internos, que deverá
informar o nome da empresa habilitada, Município de localização,
número de postos de trabalho gerados e data da admissão do jovem
contratado.

Art. 7º - Constituem fontes de custeio para o Programa de Inclusão
no Mercado de Trabalho de Menores Infratores Internos:

I - recursos oriundos da Lei nº 11.402, de 1994, com as alterações
da Lei nº 15.289, de 2004, que cria o Fundo Penitenciário Estadual e
dá outras providências;

II - dotações orçamentárias destinadas ao Programa.
Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: Para alguns jovens brasileiros não há dúvida: entre

tentar ingressar no concorrido mercado de trabalho formal ou partir
para uma atividade aparentemente mais fácil e lucrativa, a segunda
opção ganha com facilidade. Conseguir o primeiro emprego está se
tornando cada vez mais difícil. As exigências crescentes de
qualificação dos profissionais nos processos de seleção e os índices
elevados de desemprego estão ampliando o prazo em que os recém-
formados conseguem se colocar no mercado de trabalho. Quando se
trata, então, de um menor infrator, as chances passam a ser mínimas.
Preconceito, desconfiança e falta de oportunidade são seus maiores
inimigos. O preconceito é bastante prejudicial na medida em que gera
no adolescente um mecanismo de defesa contra o sistema. Ele passa
a menosprezar tudo que está à sua volta. Não vê valor na escola ou
no trabalho e passa a se identificar com pessoas que estão próximas
de sua realidade e acabam mostrando a ele tráfico de drogas ou
outros delitos. É necessária uma conscientização da sociedade sobre
a problemática do adolescente infrator. Ele não nasce infrator, ele é
produzido. Não basta somente preparar esses jovens para o ingresso
no mercado de trabalho. É preciso que haja um compromisso efetivo
tanto do setor público quanto do setor privado para consolidação
desse processo.
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Assim, a implantação de um Programa de Inclusão no Mercado de
Trabalho de Menores Infratores Internos em nosso Estado vem
demonstrar a necessidade de empreendermos mecanismos de
políticas sociais, que verdadeiramente consolidem o processo de
ressocialização, tanto do ponto de vista social e familiar quanto do
ponto de vista da formação profissional, afastando definitivamente
esses jovens do abandono das ruas, da marginalidade e
principalmente do tráfico de drogas.

O art. 227 da Constituição Federal reza: “É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o
respeito à liberdade, e a convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.”.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.328/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Atalaia -

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

Beneficente Atalaia - A.B.A. -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação Beneficente Atalaia - A.B.A. - é uma

associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e
com prazo de duração indeterminado. A instituição tem por finalidade
promover a formação social e cidadã, levando a participação
consciente por meio de cursos, palestras, debates, seminários e
outros meios de comunicação, bem como oferecer mecanismos à
formação e integração da comunidade estimulando o lazer, a cultura e
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o convívio social e ainda promover os valores éticos e sociais da
pessoa e da família, favorecendo a integração dos membros da
comunidade. Diante do exposto, julgamos mais que procedente o
título de utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce este papel.

- 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 2.329/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Veneza – Asmove -, 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 dos

Moradores do Bairro Veneza- Asmove -, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Veneza -

Asmove - é uma entidade que não tem fins lucrativos e realiza
valoroso trabalho junto à comunidade, com a promoção da qualidade
de vida dos moradores do Bairro Veneza e adjacências. Conforme
documentação apresentada, cumpre todas as exigências legais,
sendo merecedora do título de utilidade pública. Para tanto, solicito
aos 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 2.330/2008
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Missionária

Desafio Jovens Adultos Maanaim, 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 Evangélica

Missionária Desafio Jovens Adultos Maanaim, com sede no Município
de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Célio Moreira
Justificativa: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Evangélica Missionária Desafio Jovens Adultos
Maanaim, associação sem fins lucrativos, que tem por finalidade o
trabalho de natureza beneficente, promocional e de assistência social.
No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção de raça,
cor, sexo, condição social, credo, político ou religioso das pessoas
assistidas e atende com observância dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

Insta pontuar que a Associação se encontra 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, desta forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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 2.331/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Central Nossa Senhora da

Assunção, com sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central

Nossa Senhora da Assunção, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a referida associação, que não tem fins lucrativos e cuja
finalidade é o trabalho de natureza filantrópica, cultural e promocional,
voltado para a assistência social. No desenvolvimento de suas
atividades, não faz distinção 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.

Ademais, a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento



14

há mais de um ano, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas pelas funções que exercem. Estão atendidos, desta
forma, os requisitos legais.

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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.332/2008
Dá denominação de Rodovia Salomão Curi à rodovia que liga o

Município de Rosário da Limeira até o entroncamento com a Rodovia
MG-356.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Salomão Curi a rodovia que liga o

Município de Rosário da Limeira até o entroncamento com a Rodovia
MG-356.

Art. 2º - O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - deverá colocar as placas de
identificação da denominação da rodovia em toda a sua extensão.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: Salomão Curi, nasceu no povoado do Capetinga, em

Muriaé, no dia 23/5/26, e faleceu aos 70 anos de idade, na cidade de
Rosário da Limeira, no dia 9/6/96.

Salomão Curi foi produtor e liderança rural exemplar no Município de
Rosário da Limeira por mais de 50 anos. Foi sempre considerado
produtor rural modelo nas atividades do café, leite, milho e arroz. Era
um homem alegre e amante do futebol e dos bailes.

Sua esposa, Oziria de Freitas Curi, era filha do grande fazendeiro e
comprador de café Joaquim de Freitas. Salomão teve 4 filhos: Pedro
Curi, José Curi, Edson Curi e Maria das Graças Curi. José Curi é
liderança política na cidade, Pedro Curi é um grande empresário no
ramo do café, com 200 mil covas de café em produção no Município e
proprietário do Café Coqueiral, com a torrefação na cidade de Rosário
da Limeira.

Edson Curi, filho mais novo de Salomão, é médico-veterinário,
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funcionário da Emater-MG, Presidente do PSDB local. Foi o primeiro
Prefeito de Rosário da Limeira, em 1995, sendo reeleito e terminando
o mandato em 2004.

Salomão Curi, foi homem exemplar, com seu espírito alegre,
trabalhador, de ótimo caráter, honesto nos negócios, dedicado à
família, solidário, esportista e modelo na produção rural.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Bráulio Braz. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.168/2008 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.333/2008
Institui a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao

Consumo, à Comercialização e à Transformação da Macaúba - Pró-
Macaúba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Política Estadual de Incentivo ao Cultivo, à

Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação da
Macaúba - Pró-Macaúba -, com o objetivo de integrar as populações
que tradicionalmente exploram o cerrado no uso e manejo racional
desse bioma, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental.

Art. 2º - A Política Estadual de que trata esta lei terá como diretrizes:
I - identificar as áreas de incidência de comunidades tradicionais que

vivam ou sobrevivam da coleta da macaúba;
II - criar mecanismos de incentivo à preservação das áreas de

ocorrência da macaúba suscetíveis de manejo;
III - realizar estudos visando à recuperação da biodiversidade das

terras públicas e devolutas localizadas em áreas de cerrado;
IV - criar mecanismos que assegurem a utilização, pelas

comunidades tradicionais, organizadas em cooperativa ou outra forma
associativa, de áreas de reserva legal para a coleta de frutos da
macaúba;

V - desenvolver experimentos e pesquisas com vistas à produção de
mudas para o atendimento a novos plantios e para a recuperação de
áreas degradadas;

VI - pesquisar os aspectos culturais e folclóricos relacionados com a
macaúba, divulgar seus eventos comemorativos e datas relevantes e
identificar, dentro da política, as áreas adequadas ao turismo e
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incentivar sua prática;
VII - divulgar os componentes nutricionais e medicinais da macaúba;
VIII - incentivar a industrialização da macaúba, mediante sua

transformação em fonte de alimento, medicamentos, forragem ou
matéria-prima na produção de utensílios, na construção e como
insumo na fabricação de sabões, óleos e outros derivados;

IX - desenvolver ações que propiciem a melhoria da qualidade dos
produtos;

X - criar selo que identifique a área de produção e a qualidade do
produto;

XI - incentivar a comercialização da macaúba e seus derivados;
XII - incentivar o aperfeiçoamento técnico e o desenvolvimento

econômico dos produtores e trabalhadores envolvidos na exploração
da macaúba, bem como sua organização em cooperativas e outras
formas associativas.

Art. 3º - As ações governamentais relativas ao planejamento e à
implementação das atividades da Pró-Macaúba contarão com a
participação de representantes de instituições públicas e de
organizações não governamentais ligadas à agricultura familiar, aos
trabalhadores e produtores rurais e à proteção do meio ambiente e
que atuem principalmente em áreas de cerrado.

Art. 4º - As terras públicas e devolutas arrecadadas pelo Estado,
localizadas em áreas de cerrado e que apresentem potencial
agroextrativista serão destinadas a projetos de assentamento de
trabalhadores rurais, nos moldes de reserva agroextrativista.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Padre João
Justificação: Este projeto de lei vem ao encontro do anseio de

comunidades tradicionais que, especialmente no Norte de Minas, têm
como principal meio de renda, há várias gerações, a exploração
sustentável da macaúba.

A macaúba apresenta grande potencial para utilização sustentável,
inclusive para produção de biocombustível. Entretanto, apesar da
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ampla distribuição e do sucesso das estratégias adaptativas, muitas
populações envolvidas com o manejo da macaúba, cujo nome
científico é “A. aculeata”, têm sofrido pressões importantes. Por
ausência de condições de utilização em algumas regiões, com a falta
de tecnologias e empreendimentos agroindustriais relacionados, a
macaúba vem sofrendo desmate predatório sistemático para a
ocupação das áreas com culturas ou pastagens, sendo que, no
Estado de São Paulo e em várias regiões de Minas Gerais, a palmeira
foi praticamente erradicada. Por outro lado, em regiões onde se faz
aproveitamento dos frutos para processamento agroindustrial, existe o
risco de superexploração, com limitação da reprodução das
populações.

O monitoramento das populações, a produção de mudas e o plantio
de espécies a serem incluídas em programas de exploração
sustentável constituem bases para a garantia do sucesso dos
projetos.

A região Norte de Minas Gerais será contemplada com a
implantação de uma usina de produção de biocombustíveis pela
Petrobras, em Montes Claros, e existem diversas populações
tradicionais que trabalham com extrativismo de macaúba. O
desenvolvimento de pesquisas sobre a espécie contribuirá para sua
utilização futura como opção de fornecimento de insumo energético e
de outros produtos, sobretudo para o abastecimento da própria região
de extração – o Vale do Riachão.

Pela importância da matéria, solicito aos nobres pares a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.334/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

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

de Segurança Pública de Araxá, com sede no Município de Araxá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República preceitua a segurança

pública como um dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, a qual deve ser exercida para a preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Destarte, a comunidade tem tanta responsabilidade quanto os
poderes governamentais no que concerne à incumbência de garantir a
segurança pública. Por esse motivo, entendemos como imprescindível
o envolvimento e a participação popular na construção de uma
sociedade dotada de paz pública.

Corroborando essa assertiva, transcrevemos a manifestação do
ilustre Professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior sobre o tema:
“devemos conscientizar-nos de que os temas de segurança pública
não pertencem apenas às polícias, mas dizem respeito a todos os
órgãos governamentais que se integram, por via de medidas sociais
de prevenção ao delito. A comunidade não deve ser afastada, mas
convidada a participar do planejamento e da solução das
controvérsias que respeitem a paz pública.”

Plenamente consciente de seu dever e de sua responsabilidade
para com a construção de uma sociedade dotada de paz pública, na
data de 16/12/2003, a comunidade araxaense criou a entidade
denominada Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá.
Trata-se de uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem por
finalidade estatutária colaborar com os órgãos afetos à área da defesa
social, almejando contribuir para a melhora das ações de segurança
pública desenvolvidas em Araxá. Para o cumprimento de suas
finalidades, o Conselho desenvolve palestras, conferências, estudos,
fóruns, campanhas educativas, entre outras ações, com o escopo de
despertar na comunidade a necessidade de cooperar com o poder
público nas ações em benefício da ordem e da tranquilidade pública.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Segurança Pública, para deliberação, nos termos do
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art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.335/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Chácara das Rosas - Ambachar -, com sede no Município de
Conceição do Rio Verde.

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

Moradores do Bairro Chácara das Rosas - Ambachar -, com sede no
Município de Conceição do Rio Verde.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de abril de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O projeto de lei apresentado visa declarar de utilidade

pública a Associação de Moradores do Bairro Chácara das Rosas -
Ambachar -, com sede no Município de Conceição do Rio Verde. A
instituição encontra-se em funcionamento regular há mais de um ano
e tem por finalidade estatutária a prática da assistência social e da
promoção humana, por meio da realização de projetos especialmente
direcionados a crianças e jovens que precisam de oportunidades.

A Associação oferece aulas de artesanato, pintura, bordado e
desenho, lazer e assistência educacional, buscando o
desenvolvimento do público-alvo.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
com o 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.271/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Cohab - MG pelos
relevantes trabalhos realizados pela instituição. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 2.272/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Formiga pelos
seus 150 anos de emancipação. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)
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Nº 2.273/2008, do Deputado Eros Biondini, em que pleiteia seja
solicitado ao Governador do Estado que seja concedido título de
cidadão honorário do Estado de Minas Gerais a Philippe Guedon. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.274/2008, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Juiz de Direito Levine Raja
Gabaglia Artiaga, da 4ª Vara Criminal de Rio Verde (GO), por sua
decisão a favor da manutenção de gravidez decorrente de estupro. (-
À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 2.275/2008, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual
Francisco Fernandes pelo transcurso do 99º aniversário de sua
fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.276/2008, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja
formulada manifestação de apoio à iniciativa do Senador Paulo Paim
de autoria do Projeto de Lei Federal nº 296/2003, que visa acabar com
o fator previdenciário utilizado no cálculo das aposentadorias.

Nº 2.277/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso ao Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios pela posse de seu novo Presidente. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.278/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja enviado
ofício ao Diretor Científico da Fapemig solicitando apoio financeiro
para o desenvolvimento da pesquisa coordenada por Flávio Fonseca,
pesquisador do ICB - UFMG, relativa à produção de vacina contra a
dengue.

Nº 2.279/2008, da Comissão de Cultura, em que pleiteia seja
solicitada ao Iepha a elaboração de estudos e levantamentos sobre a
história do Município de Rio Preto e região.

Nº 2.280/2008, do Deputado José Henrique, em que solicita seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Maximiano Rodrigues
da Silva, ex-Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, ocorrido em
22/4/2008. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Vanderlei Miranda.

Proposições Não Recebidas
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- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber as seguintes proposições:

PROPOSIÇÕES NÃO RECEBIDAS
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
Da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Associação Brasileira de Imprensa por
estar completando 100 anos de atividades.

Do Deputado Leonardo Moreira em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Cel. PM James Ferreira Santos por sua
posse como Juiz no Tribunal de Justiça Militar.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Defesa do Consumidor, de Meio
Ambiente, do Trabalho, de Turismo e de Segurança Pública.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana; colegas Deputados e Deputadas; amigos que acompanham
das galerias os trabalhos desta tarde; amigos que, de suas casas, por
meio da TV Assembléia, acompanham os nossos trabalhos;
primeiramente, Sr. Presidente, com todo o respeito ao meu amigo e
irmão Deputado João Leite, esclareço que vim de gravata azul para
homenagear meu time do coração que, no domingo passado,
devolveu, de forma impiedosa, a derrota sofrida ano passado.

Tenho em mão o nosso “clipping” com as notícias de ontem e de
hoje do cenário da sucessão em Belo Horizonte.

Há alguns meses, temos defendido que o PMDB tem uma proposta
para Belo Horizonte. No início, eram quatro nomes à disposição do
nosso partido, para a disputa em Belo Horizonte. Então eram quatro
candidatos a candidato. Tínhamos o nome do Deputado Gilberto
Abramo, nosso Líder de Bancada; do Deputado Sávio Souza Cruz; do
Deputado Federal Leonardo Quintão; e o meu nome, Vanderlei
Miranda. Portanto quatro nomes. Diante dessa situação, meu
companheiro Deputado Getúlio Neiva, diante dessa escassez de
candidatos para Belo Horizonte, o PMDB tinha, há cerca de 20 ou 25
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dias, quatro nomes. Dos quatro, dois, democraticamente, abriram mão
para que se afunilasse o processo. Ficaram, assim, os nomes dos
Deputados Leonardo Quintão e Sávio Souza Cruz. A bancada
escolheu apoiar, num primeiro momento, o nome do Deputado Sávio
Souza Cruz, podendo levá-lo à convenção do nosso partido, se
necessário for.

Acreditamos que o Deputado Sávio Souza Cruz é um grande nome
para Belo Horizonte: ex-Vereador nesta Capital, ex-Presidente da
Câmara Municipal da nossa Capital, ex-Secretário de Estado,
Deputado no seu terceiro mandato, um professor universitário
respeitadíssimo e que conhece profundamente as questões de Belo
Horizonte. Portanto o PMDB tem nomes e já os apresentou. Ainda que
a imprensa, de alguma maneira, tenha tentado mostrar uma outra face
do processo, reiteradas vezes dissemos que temos nomes para
oferecer à população de Belo horizonte; todavia as notícias que vimos,
de ontem para hoje, Deputada Elisa Costa, trazem-me a esta tribuna.
No jornal “Estado de Minas”, há uma declaração do Governador Aécio
Neves. Vou apenas ler o que está escrito, portanto não são palavras
minhas: “O veto do PT nacional à aliança do partido com o PSDB para
a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte poderá empurrar os
tucanos para uma aliança com o PMDB. Segundo o Governador Aécio
Neves, do PSDB, que defende o acordo com os petistas em torno da
candidatura do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Dr. Márcio Lacerda, do PSB, o PMDB sempre foi bem-vindo e tem
todas as condições de participar da aliança de várias formas,
independentemente do desfecho da questão interna com o PT”.

Ainda no “Estado de Minas”, há a fala do Deputado Sávio Souza
Cruz, a qual passo a reproduzir: “Na Assembléia Legislativa, o
Deputado Estadual Sávio Souza Cruz não arreda pé. A minha pré-
candidatura está cada vez mais firme, sustenta o parlamentar, que
amealhou o apoio da bancada estadual, com a desistência dos
Deputados Estaduais Gilberto Abramo e Vanderlei Miranda de
concorrerem pela indicação do partido. A única coisa nova que poderá
acontecer com o veto do Diretório Nacional é abrir a dissidência
interna do PT, afirma Sávio Souza Cruz. O parlamentar faz questão de
acenar para a ala petista crítica à condução do processo, como tem
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salientado o Deputado Estadual André Quintão e o Ministro do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, além do
Presidente Estadual do PT, Reginaldo Lopes. Ficaríamos honrados
com esse apoio qualificado, diz Sávio Souza Cruz. Vamos concorrer.
Isso está decidido, assinalou”.

Baseado nessas palavras, queria trazer a esta tribuna que a
Bancada do PMDB que tem voto em Belo Horizonte, vê de muito bom
grado a entrada do PT numa composição com o PMDB.

Vou dizer aqui porque defendo isso, meu Líder de bancada,
Deputado Gilberto Abramo. Creio que o PMDB se apresenta neste
momento como uma peça importantíssima no processo, até para
acabar com esse constrangimento que está instalado, Deputada Maria
Lúcia Mendonça. O PMDB não tem nenhuma rejeição no diretório
nacional do PT, portanto não constrange o diretório nacional. O
Presidente Lula já declarou que onde a base estiver unida ele estará
e, onde ela não estiver, ele estará fora do processo. Portanto, se nós,
em Belo Horizonte, pudermos ter o nosso amigo, companheiro desta
Casa, Deputado Roberto Carvalho, como vice na chapa do PMDB,
creio que estaremos agradando a todos e fazendo algo coerente. E o
que é melhor, e chamo a atenção dos companheiros, principalmente
do PT, é que uma aliança com o PMDB é a oportunidade do PT para
continuar na Prefeitura de Belo Horizonte com seu quinto mandato,
muito bem representado por um vice do quilate do Deputado Roberto
Carvalho. Sabemos perfeitamente que, se a aliança for outra, o PT
não estará no governo. Com o PMDB existe essa liberdade de
compartilhar a parceria, de compartilhar o governo, visto que já
fazemos isso em nível nacional. É sabido de todos que o PMDB é
base do governo Lula e que tem dado uma contribuição importante
para o processo que aí está. Vimos recentemente o alto índice de
aprovação, não só da pessoa como também do governo do
Presidente Lula. O índice cresceu nos dois aspectos, o que não é
muito comum. Às vezes, o governo tem alta aprovação, e o
governante tem aprovação baixa, ou vice-versa. Nesse caso,
somaram-se as duas positividades, tanto a pessoa quanto o governo
do Presidente Lula, e todos sabemos que o PMDB tem dado uma
contribuição fundamental para que esse sucesso do governo
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aconteça. Sabemos que esse é um piano tocado a várias mãos, mas
sabemos que a mão fundamental é a do PMDB. Portanto, imagino eu
que o PMDB pode, neste momento, colocar-se, com toda a liberdade,
à disposição para apresentar um nome para Belo Horizonte, como já
fez.

Não devemos confundir a aprovação de um governo com a
aprovação das decisões de um governante, principalmente da forma
como a coisa tem sido conduzida. Acreditamos que podemos ser
muito importantes, neste momento, mais uma vez, para o projeto do
PT e, acima de tudo, para o projeto de Belo Horizonte, para os nossos
cidadãos, nossos irmãos e irmãs da cidade de Belo Horizonte.
Podemos ser a excelente proposta para esta Capital, tendo, é claro,
uma pessoa do quilate, como já disse aqui, do Deputado Sávio Souza
Cruz, que é o nome que temos indicado e que, se preciso for,
levaremos à convenção. Acreditamos que as questões de Belo
Horizonte devem ser discutidas em Belo Horizonte pelas pessoas que
têm interesse pelos destinos de Belo Horizonte e, nesse caso
especialmente, por aqueles que têm mandato e voto em Belo
Horizonte. Fica aqui minha sugestão. Concedo aparte ao meu colega
de bancada, Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Caro Deputado e amigo
Vanderlei Miranda, queria cumprimentar V. Exa. pelas importantes e
ilustres reflexões que traz ao conhecimento dos pares e da população
de Minas. Uma administração peemedebista não seria rotulada de
“sem transparência” e avessa à participação popular e comprometida
com o Estado mínimo, portanto não geraria, penso eu,
constrangimentos à direção do partido. Mas essa é uma questão, de
fato, afeta hoje ao PT, aliado natural nosso que, neste momento,
pretende tomar outro rumo. Continuaremos em nosso rumo.
Continuamos em nosso eixo, com nossa convicção, seguindo nosso
caminho.

Queria deixar público aqui, Deputado Vanderlei Miranda, que uma
das coisas que mais me vêm estimulando a perseverar nessa pré-
candidatura que chegará, acredito, a consenso na convenção do
PMDB, construindo a unidade desse grande partido que tem uma
linda história neste país, é o apoio que recebi de V. Exa., também pré-
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candidato inicialmente, e do nosso Líder, Deputado Gilberto Abramo,
também como nós, pré-candidato.

Isso fez com que a nossa pré-candidatura passasse a representar,
ainda mais, um projeto coletivo no entendimento, que compartilhamos,
do que o PMDB pode, de fato, oferecer a Belo Horizonte e aos
habitantes da nossa Capital.

Estaremos juntos. Construiremos uma candidatura, numa campanha
altiva, bonita, à altura da história desse grande partido que fez o
retorno da democracia ao nosso país.

Agradeço o aparte e, mais uma vez, torno público o orgulho que
tenho de ter recebido o seu apoio e o do nosso Líder, Deputado
Gilberto Abramo. Cumprimento-o mais uma vez pela lucidez das
reflexões.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Deputado Sávio Souza
Cruz. Trago aqui uma outra notinha, do “Correio Braziliense”, e
gostaria que os meus companheiros e companheiras observassem o
que está escrito. Parece que a situação está um pouquinho mais
complicada nessa questão de espaço. (- Lê:)

“Diretório Municipal do PT vai desobedecer à resolução aprovada
pela executiva nacional do partido, que vetou a aliança com o PSDB
em Belo Horizonte. Reunidos numa padaria no Bairro de Lourdes, na
manhã de ontem, os defensores da coligação decidiram levar até às
últimas conseqüências o acordo costurado pelo Governador Aécio
Neves e o Prefeito Pimentel.”

Chamo a atenção aqui não para o fato em si da reunião, mas quanto
ao local, numa padaria. Sem nenhuma intenção de desprezar ou
menosprezar, coloco à disposição as nossas sedes, tanto a do PMDB
municipal quanto a do estadual, para conversarmos. Estamos
dispostos a conversar nas sedes desses partidos para costurarmos
essa aliança.

Quero dizer, e é consenso da bancada, que as portas do PMDB
estão escancaradas para o nosso companheiro Deputado Roberto
Carvalho, do PT, caso queira compor conosco esse grande projeto
que, creio, permitirá a todos sairmos ganhadores.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Só gostaria de
acrescentar o que os jornais noticiaram: que Pimentel poderia sair do
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PT. As portas do PMDB estão abertas para ele. Se, de repente,
estiver visando a 2010, acreditamos que o PMDB é um excelente
partido para ele disputar o governo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Agradeço os apartes dos colegas.
Fica aqui, então, o registro que é, com toda a certeza, embasado na

sinceridade da nossa proposta e no compromisso de cumpri-la, caso
possamos mudar o quadro que aí está, oferecendo para Belo
Horizonte a grande oportunidade de termos um governo que, de fato,
possa continuar fazendo melhor do que tem sido feito até aqui. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, telespectadores da TV Assembléia, pessoas que estão
nas galerias do Plenário.

Quero abordar hoje uma questão que me parece muito importante:
os cortes no Orçamento do governo federal em diversos setores,
especialmente na educação e na saúde.

Manifesto aqui, Sr. Presidente, o meu desapontamento, a minha
surpresa absolutamente negativa com esses cortes profundos feitos
pelo governo federal no Orçamento da União, discutido longamente no
Congresso Nacional e votado já fora de tempo - não foi votado no ano
passado, mas somente neste ano, portanto demorou demais.

Infelizmente, depois desse processo bastante lento e prolongado,
tivemos os cortes, que atingiram também outros Ministérios, como o
das Cidades, o do Turismo, o da Ciência e Tecnologia, além de
outros. Quero restringir-me, no entanto, aos cortes feitos nos
Ministérios da Educação e da Saúde. Sr. Presidente, senhoras e
senhores parlamentares, é lamentável que, num governo que se diz
de grandes preocupações sociais, esses cortes venham a existir em
áreas tão cruciais e profundamente sociais, como as da educação e
da saúde.

Quanto à educação, vemos algumas ações, até positivas, do
governo Lula, como a criação e a ampliação do ProUni, que realmente
beneficia vários jovens no Brasil que não têm condições de suportar o
pagamento de uma universidade privada; todavia, a educação básica
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vem sendo profundamente prejudicada com cortes. Neste país, todos
os testes feitos para avaliação da educação de nossas crianças e
jovens levaram-nos a resultados absolutamente precários. Os
resultados foram os piores possíveis.

Ficamos sempre “na lanterna” no que diz respeito à avaliação da
qualidade do ensino e do preparo de nossos alunos, tanto no nível
primário quanto no secundário, em todo o País, relativamente às
escolas públicas, o que é profundamente lamentável. O governo, em
vez de procurar melhorar as condições da educação brasileira, vem
com cortes orçamentários que só agravam a situação já delicada da
nossa educação.

Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, no que diz
respeito à saúde, não posso compreender cortes da ordem de
R$2.600.000.000,00 feitos pelo governo federal num momento em que
a saúde brasileira vive uma crise, como podemos ver, todo santo dia,
pela imprensa nacional, pelo rádio, pelo jornal, pela televisão. Todo
dia, a saúde está na mídia do País mostrando-nos pacientes sem
atendimento, caindo das macas dos hospitais, além de novos casos
de dengue por todo o Brasil, já caracterizando uma epidemia
fortíssima no Rio de Janeiro. Mesmo diante desse quadro, o governo
federal corta o Orçamento em R$2.600.000.000,00. É possível isso?
Que insensibilidade! Que falta de interesse em resolver um problema
crucial da nossa população!

Falo sobre os novos casos de dengue, porque essa epidemia
simboliza bem a situação atual relativamente à deficiência da saúde,
pois ela é muito visível. Outros problemas não são tão visíveis para
nós, que aqui estamos; todavia, aqueles que têm de levar seu filho,
seu pai, sua mãe, sua esposa ao médico percebem melhor o
problema. Eles não têm para onde encaminhar seus familiares. Os
pacientes não têm para onde ser levados, porque tudo fica fechado,
bloqueado, não por má-vontade dos profissionais em atender aos
pacientes, mas por falta de estrutura. A impressão que se tem é que o
médico ou a enfermeira não querem atender o paciente. Quem está
na ponta da linha é que "paga o pato”, que paga a fama. O sistema,
infelizmente, não cresce um milímetro. Pelo contrário, decresce a todo
o momento.



28

Lamentavelmente, há essa atitude do governo federal. Por outro
lado, o percentual dos gastos do governo estadual está tendo
acréscimo. Foram feitos acordos com esta Casa, no final do ano
passado, que garantiram a votação do orçamento da saúde. Já está
havendo acréscimo, que elevará o percentual dos gastos de Minas
Gerais com a saúde.

Sabemos também que os orçamentos dos Municípios serão
profundamente onerados por essa atitude do governo federal. Os
Municípios, que teriam, por lei, de gastar 15% do seu orçamento com
saúde, gastam muito mais que esse percentual. Alguns chegam a
gastar mais de 20%, ou seja, cerca de 23%, 25% de seu orçamento
com saúde para suprir as deficiências da tabela do SUS, os
honorários baixíssimos, a falta de estrutura dos hospitais e dos postos
de saúde. E ainda vem mais um corte como esse, o qual lamentamos
profundamente.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço ao nobre
Deputado Carlos Mosconi, um dos mais profundos conhecedores do
Sistema Único de Saúde - SUS. A partir de uma iniciativa sua e de
seus pares, à época da Constituinte e subseqüentemente, vimos ser
implantado um sistema único, a fim de assegurar esse direito
fundamental aos cidadãos, a partir da cooperação entre os governos
federal, estadual e municipal. O objetivo era conjugar esforços e, a
partir de um sistema unificado, melhorar o atendimento à população.
Portanto é legítima a bandeira que V. Exa. levanta.

O governo federal tem se vangloriado, em público, ou seja, tem
anunciado que está sobrando dinheiro. No momento em que a CPMF
não foi reeditada, fez certo barulho. Ela não foi extinta por uma ação
da Oposição. Na verdade, foi criada com vigência estipulada. Tendo
em vista o cenário de crescimento da arrecadação nacional, não foi
reeditada. O governo, todos os meses, vem a público dizer que o valor
da arrecadação - que é de R$10.000.000.000,00 por mês -, tem sido
superior ao esperado. De fato, é muito dinheiro; é muito mais que o
valor que se deixou de arrecadar com a CPMF. A economia do Brasil
cresce num embalo menor que a mundial. A China, há vários anos,
está crescendo 10% ao ano. A economia da Índia também cresce
mais que a do Brasil. Estou falando apenas das grandes potências
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emergentes. Na América Latina, a Argentina, enfim, todos os países
estão num ritmo de crescimento maior; todavia a nossa economia
também está crescendo, o momento é positivo. Quando isso
acontece, o povo paga mais impostos, que são arrecadados pelo
governo. Este, entretanto, corta os recursos da saúde.

V. Exa. está de parabéns! É hora de cobrar coerência, uma vez que
o governo já não paga uma tabela justa e ainda cria uma série de
dificuldades para os hospitais. Quando o orçamento da saúde diminui,
coloca-se o cidadão comum diante de uma verdadeira tragédia. Em
todo o Brasil, a dengue está transformando-se em pesadelo, e as
Prefeituras, sozinhas, não suportam todos os encargos da referida
área. Obrigado, Deputado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço-lhe o aparte, Deputado
Domingos Sávio.

O governo poderia utilizar o argumento segundo o qual, com a
extinção da CPMF, a arrecadação caiu muito e, com isso, o recurso
da saúde ficou prejudicado; todavia não é esse o caso. Como V. Exa.
afirmou, há um aumento da arrecadação. Portanto nada justifica esse
corte. A extinção da CPMF não pode justificar a diminuição do
orçamento da saúde, pois não há argumento para isso.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Agradeço-lhe o aparte,
Deputado Carlos Mosconi. Gostaria de fazer uma reflexão, mas,
antes, cumprimento os trabalhadores da Copasa, os representantes
do Sindágua que se encontram no Plenário, já que nesta semana, no
dia 1º de maio, comemoraremos o Dia do Trabalho. Parabenizo-os
pela luta que vêm desempenhando ao longo dos anos, especialmente
agora que estão debatendo sua agenda salarial, em virtude da
necessidade de garantirem seus direitos sociais.

Quanto à primeira parte da fala do Deputado Carlos Mosconi,
também lamentamos que haja corte no Orçamento, especialmente se
se referir às políticas sociais. Não queremos que isso ocorra na área
da saúde, da educação, enfim, em qualquer área, para que não
prejudique o atendimento à população; todavia também temos de
registar que essa cobrança de sensibilidade por parte do governo Lula
não foi pensada em dezembro pelo PSDB e pelo DEM, quando
retiraram R$40.000.000.000,00 do Orçamento anual, com a CPMF.
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Nós, que fazemos parte da Comissão de Fiscalização Financeira,
sabemos que é preciso haver compensação no caso de se retirar
qualquer recurso do Orçamento no final do ano. O governo Lula não
teve tempo para reavaliar o Orçamento.

Por isso ele teve de ser votado bem depois, em março deste ano,
para que pudesse fazer uma avaliação desse corte drástico de
R$40.000.000.000,00, que todos sabíamos atingiria o povo brasileiro,
especialmente as áreas da saúde e da educação.

Considero que foi uma irresponsabilidade, sim, do PSDB e do DEM
em relação a esse tema tão fundamental. Em Minas Gerais, não
podemos pensar diferentemente, não. Todos os anos, são retirados
dos recursos da saúde R$700.000.000,00, porque são somados
recursos que vêm do consumidor, da Copasa, ou seja, outros
investimentos são alocados nos recursos da saúde. O Governador de
Minas não coloca os 12% na saúde, referentes à Emenda nº 29.
Temos de fazer esse registro do que acontece em Minas Gerais.

Temos de somar esforços, sim. Somos a favor da Emenda nº 29.
Queremos que o governo federal coloque mais recursos. Queremos
que o governo de Minas coloque os 12%. E queremos que todos os
Municípios coloquem acima dos 15% da Emenda nº 29. Muito
obrigada.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço o aparte da Deputada Elisa
Costa, mas não concordo com ele. Não se justifica, de maneira
alguma, o corte no Orçamento para a saúde baseado no argumento
que a CPMF foi extinta, porque houve o aumento da arrecadação.
Não houve prejuízo nenhum para o Orçamento da União, uma vez
que houve um aumento considerável dos valores desse Orçamento. O
governo deveria ter mandado para lá não apenas a prorrogação da
CPMF, mas sim uma reforma tributária, que lá está há muitos anos,
mas não se consegue votá-la. Agora veremos se será votada.

Deputada Elisa Costa, em relação à Emenda nº 29, noutro dia foi
votado, no Senado Federal - contra a vontade do Ministro da Fazenda
Guido Mantega, que se encontrava em Washington, fazendo uma
negociação, e ligou para o Líder do Governo no Senado para dizer
para não deixar votar a regulamentação da Emenda nº 29. Por quê?
Porque o governo não tem interesse em regulamentá-la. Ela está
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aprovada desde o ano 2000, mas não foi regulamentada até hoje.
Estamos na metade do segundo mandato do governo Lula, mas essa
emenda não foi aprovada, até hoje, porque o governo não quer.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Caro colega Mosconi,
quero cumprimentá-lo pela sua fala e dizer que nós, que participamos
da Comissão de Saúde, estamos todos os dias ali, sentindo os
problemas de saúde da população mineira e da população brasileira.
Sabemos que o governo federal não tem interesse em regulamentar a
Emenda nº 29, porque, se quisesse, já a teria regulamentado há muito
tempo.

Não é verdade que o motivo desse corte é a retirada dos
R$40.000.000.000,00 do Orçamento da União, porque isso não fez
falta. A receita tem sido maior que isso. É uma irresponsabilidade
cortar R$2.000.000.000,00 da área da saúde. Na hora em que os
brasileiros deveriam lutar para ter uma condição de saúde melhor,
vem esse corte do governo federal. O Presidente Lula deve ter-se
esquecido da sua infância e da sua juventude, época em que deve ter
tido dificuldade para marcar uma consulta médica para ele ou para
seus irmãos. Não há como defender um ato como esse. Nem a turma
do PT tem como justificar um corte de R$2.000.000.000,00. Olhe que
sou um parlamentar do PSB, um partido da base do governo Lula, em
quem votei. Mas é inadmissível um corte de R$2.000.000.000,00 na
área da saúde em um momento em que todo o País clama por
melhores condições de saúde. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Carlos
Mosconi, falarei rapidamente para não tomar o tempo de V. Exa.
Quero apenas lembrar, como foi dito pelo Deputado Doutor Rinaldo,
que a CPMF foi excluída, graças a Deus, dos nossos tributos porque
incidia também sobre impostos. Era imposto sobre imposto. De fato,
foram retirados cerca de R$40.000.000.000,00 do Orçamento, mas,
ainda assim, o governo arrecadou mais R$7.000.000.000,00 do que
no ano anterior.

Em relação à Emenda nº 29, o governo federal não tem o menor
interesse em regulamentá-la, porque - e foi dito que aqui, em Minas
Gerais, não se gasta o mínimo necessário - gasta menos da metade,
em percentual, que Minas gasta com a saúde. Por isso o governo
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federal não tem nenhum interesse em regulamentar a Emenda nº 29,
pois teria de gastar 10% do Orçamento na saúde, algo que não faz,
pois gasta menos que 5%. Essa é a grande verdade. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente, Deputado,
gostaria de discordar de V. Exa. e concordar com a companheira Elisa
Costa, já que essa crítica não é cabível ao governo federal, já que
quem criou esse problema todo foi a Oposição, o PSDB e o PFL, o
hoje Democratas, que fizeram com que o País perdesse uma
arrecadação de R$40.000.000.000,00, por pura picuinha e
perseguição política ao governo do Presidente Lula. E hoje estamos
todos sentindo isso na pele, isto é, com problemas na área da saúde,
aumento da dengue no Brasil, e infelizmente não há como se fazer
milagres. O recurso é pouco, e o orçamento não permite que se faça
tudo isso.

Dessa forma, essa conta tem de ser debitada à Oposição, que faz
uma oposição cega e doentia contra o País e contra o Presidente Lula
e, acima de tudo, contra o povo brasileiro. Isso porque foi esse mesmo
PFL e esse mesmo PSDB que criaram a CPMF, nos oito anos do
governo de Fernando Henrique Cardoso, que agora, no governo do
Presidente Lula, quando o País está vivendo um momento único de
crescimento, retiram R$40.000.000.000,00 do Orçamento,
simplesmente para atrapalhar a execução orçamentária, impedindo
que o governo Lula possa cumprir com o que determina a lei. Esses
R$40.000.000.000,00 eram para ser destinados à saúde, mas o
Presidente Lula teve de cortar R$2.000.000.000,00 e está fazendo das
tripas coração para manter o Orçamento.

O Deputado Carlos Mosconi - Cortou R$2.600.000.000,00, quase
R$3.000.000.000,00.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Esse valor de
R$40.000.000.000,00 tem de ser debitado na conta do partido de V.
Exa, isto é, do PSDB e do PFL, que cortaram a CPMF.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço ao Deputado Paulo Guedes,
mas digo a ele que é muito fácil fazer esse argumento aqui; no
entanto ele é profundamente falacioso e irresponsável. O que V. Exa.
está dizendo não é verdade, porque a saúde tem de existir com CPMF
ou sem CPMF. Aliás, ela já existia antes da CPMF.
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O argumento de que deixamos de arrecadar R$40.000.000.000,00
foi por água abaixo, porque estamos arrecadando muito mais que na
época da CPMF. Com CPMF ou sem CPMF, parece-me uma
insensibilidade do governo fazer um corte como esse, num momento
em que a saúde vive essa crise seriíssima. Fazer esse corte é querer
não enxergar o sofrimento alheio e não entender o que a saúde da
população brasileira está passando, ou seja, o sofrimento das
pessoas que vão à procura de um remédio, e não o têm; ou que vão à
procura de um atendimento, e não o têm. Essa é a questão que quero
deixar clara aqui. O corte do orçamento da saúde e também da
educação parece-me profundamente lamentável e irresponsável por
parte do governo federal. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 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 assiste pela TV Assembléia, hoje
trazemos a esta tribuna a notícia sobre uma decisão do Poder
Judiciário da Comarca de Boa Esperança. Certamente, o próprio
nome dessa Comarca já nos leva a ter um pouquinho mais de
esperança neste país. A Comarca de Boa Esperança, por meio de seu
Juiz, decretou a prisão do Vereador Sidney Alves Rodrigues,
Presidente da Câmara Municipal de Ilicínea.

Denunciamos o referido Vereador há cerca de dois anos e meio. Ele
era Vereador da cidade e também motorista do transporte escolar
daquele Município. O Vereador Adilson Pires, do nosso partido, o
PDT, já havia feito uma denúncia anterior contra esse cidadão, o
Vereador Sidney Alves Rodrigues, que era Presidente da Câmara de
Ilicínea e também motorista do transporte escolar da Prefeitura do seu
Município, e que, durante um determinado período, quando fazia o
transporte de crianças e adolescentes da zona rural das cidades para
as respectivas escolas, andou aliciando uma criança de 12 anos,
vindo a estuprá-la. Portanto é com certa esperança e acreditando na
Justiça que trouxemos a notícia da prisão do Vereador Sidney Alves
Rodrigues. Como já disse, além de Vereador, ele tinha essa função de
ser motorista do transporte escolar. Naquela época, chegamos a
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prestar uma orientação aos pais da criança, porque eles sofreram uma
tentativa de coação por parte das testemunhas, pois o Vereador
tentou comprar as testemunhas, poisora ameaçando-as, ora tentando
comprá-las.

Com o término do inquérito policial, o Delegado Anésio Nava Filho
encaminhou uma cópia do relatório para a Comissão de Segurança
Pública à época. Posteriormente, no dia 26/4/2006, fomos com a
Comissão a Ilicínea para ouvir os pais da criança, o Delegado e os
populares. Um crime tão hediondo, tão nojento havia ocorrido naquela
cidade, no qual estava envolvido um Vereador, ou seja, um caso
gravíssimo, pois uma pessoa que exercia um cargo público e que
tinha a função de ser o motorista do transporte escolar violentou uma
criança de 12 anos. O Vereador ainda teve a cara-de-pau e o cinismo
de dizer que a menina havia consentido no ato sexual.

Portanto, não poderíamos deixar que isso passasse em branco sem
ocupar a tribuna desta Casa, porque a Comissão de Segurança
Pública acompanhou o caso, e, quando trouxemos a denúncia ao
Plenário, vários Deputados ficaram indignados na época e se
manifestaram cobrando justiça.

A Comissão, após ouvir várias pessoas, encaminhou o relatório ao
Procurador de Justiça José Ronald Vasconcelos de Albergaria, que o
encaminhou ao Promotor da Comarca de Ilicínea, Dr. Fernando Muniz
da Silva, com atribuições na área da infância e da juventude.
Posteriormente, as informações que colhemos durante a audiência
pública, ouvindo pais e pessoas da população, foram encaminhadas à
Comarca de Boa Esperança, sob cuja jurisdição está a cidade de
Ilicínea.

Enfim, o fato foi gravíssimo, mas, para nossa esperança, o Juiz
condenou o Vereador a seis anos e meio de prisão em regime
fechado, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a
sentença. Após a sentença transitar em julgado, o Juiz da Comarca
decretou a prisão, expediu o mandado de prisão e o Vereador foi
preso, encontrando-se recolhido na cadeia pública da Comarca de
Boa Esperança. Ato contínuo, o Juiz determinou a cassação do seu
mandato, em face da condenação criminal, uma vez que há uma
previsão nos direitos políticos na Constituição da República, e
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determinou que seja empossado o primeiro suplente de Vereador.
A cidade de Ilicínea vem, há muito tempo, sendo palco de denúncias

gravíssimas, e temos sido porta-vozes do Vereador Adílson Pires, que
é atuante e sério, um Vereador honrado e que vem fazendo as
denúncias. No mandato passado, havia um Prefeito que teve a cara-
de-pau de desviar o dinheiro arrecadado no matadouro público. O
Vereador fez a denúncia, que encaminhamos ao Ministério Público
Estadual.

Essa cidade está precisando ser um pouco mais abençoada por
Deus. E eu diria que a melhor forma de abençoá-la na terra é
retirando aqueles que não gostam do trabalho público, aqueles que
não respeitam o erário, aqueles que vêm desviando o dinheiro público,
aqueles que vêm com o intuito de fazer da política o que há de mais
nojento, ou seja, utilizar o mandato para desviar dinheiro, para obter
vantagem, para brigas pelo poder.

Isso é o que está acontecendo naquela cidade.
Ainda falando de Ilicínea, já que o Vereador Sidney Alves Rodrigues,

estuprador de uma criança de 12 anos, foi condenado em 1a e 2a

instâncias, perdeu o mandato, está preso e agora vai cumprir a sua
pena, como deve acontecer com pessoas que não respeitam uma
criança de 12 anos. Esse Vereador era motorista do transporte
escolar, e imagino, então, o que pensaram o pai e a mãe dessa
menina. Esses pais, considerando que a filha estava com um
Vereador, um representante da população, do Município, o nosso
representante na Câmara Municipal, e motorista da Prefeitura - e
ganhava pelos dois cargos -, deviam estar tranqüilos. Mas, para sua
surpresa, a criança foi estuprada. Esqueceram-se de dizer à figura
nojenta desse Vereador que, quando o adolescente é menor de 14
anos, mesmo com consentimento, o tipo penal é estupro. Aliás, não
há que se falar em consentimento nesses casos. Um cidadão que tem
uma conduta e um comportamento como esses certamente não pode
criar um filho ou uma filha, porque um cidadão que pratica um ato
sexual com uma menina de 12 anos é um monstro.

Mas essa cidade, Presidente, está precisando de uma limpeza geral.
O atual Prefeito desviou 24t de arroz da Conab, denúncia que já fiz e
continuo acompanhando de perto. Essa denúncia foi encaminhada ao
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Ministério Público Federal e à Polícia Federal, já que se trata de um
órgão federal, e mais uma vez o Vereador Adílson Pires estava lá para
denunciar. Chegaram a trocar parte desse arroz por fogão e a vender
outra parte. Ora, o arroz foi doado pela Conab, um órgão do governo
federal para atender a população carente, as crianças da população
carente, em asilos, creches e orfanatos da cidade de Ilicínea. Mas,
pasmem, o Prefeito permitiu que seu Secretário e seus assessores
desviassem o material, as sacas com 24t de arroz, para a atividade
criminosa. Mais uma vez, pessoas que detêm cargos públicos
utilizaram-se de um produto destinado a beneficiar famílias carentes
para fazerem uso dele. É vergonhoso e triste, Sr. Presidente, mas
temos de trazer a público essa denúncia. Sobre ela, o Sr. Alberto
Diniz, Superintendente Regional de Minas Gerais da Conab,
encaminhou-nos, em 28 de dezembro, o Ofício no 9.490: “Sr.
Deputado, em atenção à solicitação contida no Ofício 1.558/2007,
datado de 19 de dezembro do corrente ano, informamos-lhe que, após
promovermos uma apuração administrativa sobre os fatos narrados
por V. Sa., julgamos por bem apresentar notícia-crime junto à Polícia
Federal e representar junto ao Ministério Público Federal. Eis que
foram encontrados fortes indícios de irregularidades com relação à
distribuição do produto doado pela Conab para o Município de
Ilicínea”.

É uma vergonha, Sr. Presidente. Quando trouxemos a denúncia à
tribuna desta Casa, trouxemos também o boletim de ocorrência com o
mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz da Comarca de
Boa Esperança para apreender um produto que estava sendo doado.

Um produto que estava sendo barganhado, pasmem, senhores e
senhoras, com a explícita autorização e conivência do Prefeito da
cidade de Ilicínea: 24t de arroz que eram doadas para a população
carente - creches, orfanatos, asilos, associações de bairro onde mora
a população de baixa renda. O Prefeito, com Secretários e
assessores, desviaram o arroz para a casa de um assessor e, lá,
estavam vendendo-o. No boletim de ocorrência, acompanhado de um
mandado de busca e apreensão, por ordem expressa do Juiz,
chegaram a apreender, Sr. Presidente, até um fogão usado que
haviam trocado pelas sacas de arroz, que foi doado pelo governo
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federal e que, portanto, deveria ter chegado às crianças, aos
adolescentes, às pessoas que realmente precisam.

Fizemos a denúncia - o Vereador Adílson Pires também fez - e
solicitamos o empenho da Conab. Estive com o Superintendente
Alberto Diniz, protocolei a denúncia pessoalmente, e ele determinou à
equipe da Conab que fosse ao Município e fizesse um relatório técnico
circunstanciado. Desse relatório, constataram o indício de crime, que
não havia como não ser constatado. Já havia um boletim de
ocorrência com um mandado de busca e apreensão.

Portanto, Sr. Presidente, é com uma certa tristeza que trouxemos
algumas notícias a esta tribuna, mas para dizer que, na Comarca de
Boa Esperança, que abrange a jurisdição do Município de Ilicínea,
parece que há também uma certa esperança. Esperança de ter o
Vereador estuprador condenado e preso, e de que isso também seja
feito com o Prefeito e seus auxiliares, que estavam desviando o arroz
que era para matar a fome de muitas crianças e pessoas carentes.

Agradecemos a atenção, Sr. Presidente, e encerramos aqui o nosso
pronunciamento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Quero saudar a Mesa, os Deputados

Doutor Viana e José Henrique; Minas Gerais; a todos os que nos
vêem; a imprensa; e, mais uma vez, a todos os trabalhadores e
trabalhadoras de Minas Gerais, especialmente os trabalhadores que
hoje nos visitam nas galerias. Nossos cumprimentos também ao José
Maria, Presidente do Sindágua, e a todos os trabalhadores; aos
trabalhadores do Sindieletro, na pessoa do Willian, seu coordenador;
aos trabalhadores da educação, através do Sind-UTE; e do Sind-
Saúde, na pessoa do Renato Barros. Enfim, cumprimento, em nome
desses quatro grandes sindicatos de Minas Gerais, todo o movimento
sindical, todos os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente o
movimento sindical, que tem se dedicado a organizar os trabalhadores
da sua base, especialmente nos seus locais de trabalho, nas
empresas e no serviço público em Minas Gerais.

Quero registrar algumas manifestações. Primeiro, discutir desafios,
dificuldades e registrar algumas conquistas do nosso sindicalismo
nacional e do movimento sindical de Minas Gerais.
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Queremos registrar a história do dia 1º de maio. Comemoraremos na
quinta-feira o dia do trabalhador e da trabalhadora, que foi
conquistado com muita luta. A Bancada do PT inicia hoje este debate,
que continuará amanhã em preparação às comemorações do nosso
1º de maio. Queria registrar também as centrais sindicais, com
destaque para a CUT, que representa um conjunto enorme de
trabalhadores do Brasil e de Minas Gerais.

Neste momento, quero conversar, dialogar sobre esses quatro
temas que considero importantes na luta sindical em Minas Gerais.
Primeiramente, estamos falando do sindicato que se faz presente
aqui, ou seja, o Sindágua, que representa a categoria dos servidores
da Copasa em Minas Gerais.

A Copasa é uma empresa pública, presente no Estado e que deve
cuidar essencialmente do saneamento básico. Por ser uma empresa
estatal, o nosso primeiro grande debate é que resgate a sua
concepção de companhia de saneamento a serviço do povo de Minas
Gerais. Não queremos uma Copasa de Minas Gerais, uma estatal a
serviço dos acionistas, mas sim a serviço do saneamento, dos
servidores e do povo de Minas Gerais.

Essa é a primeira concepção que queremos discutir. Gostaríamos
de denunciar que os trabalhadores da Copasa foram surpreendidos
com um comunicado da Presidência dessa empresa determinando
que todo e qualquer empregado, trabalhador que já completou 58
anos seja demitido compulsoriamente no prazo de 30 dias - aliás, é
exatamente essa a faixa que está aqui. Copasa, por que demissões
aos 58 anos? Essa é uma pergunta que formulamos aos dirigentes, ao
coordenador dessa empresa e ao Governador de Minas Gerais. A
empresa diz que serão desligados só os trabalhadores que são
aposentáveis. Todavia, muitos deles não atendem aos pré-requisitos
para a aposentadoria integral no INSS. Isso trará um prejuízo enorme
para os trabalhadores da Copasa em Minas Gerais.

Quero registrar também que nesta Casa se encontra em tramitação
o Projeto de Lei nº 2.164, que transfere especialmente para a iniciativa
privada uma grande responsabilidade que é da Copasa.
Primeiramente a terceirização, que torna precários os serviços
públicos no Estado. Estamos indo na contramão do que o Ministério
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Público e a Justiça determinaram em Minas Gerais em relação à
Cemig para acabar com a terceirização. O projeto de lei que está
tramitando nesta Casa Legislativa abre a perspectiva de que, a partir
de um processo de terceirização, a Copasa possa transferir parte dos
serviços essenciais, como o saneamento básico, para as empresas
privadas em Minas Gerais. Isso trará um grande prejuízo para os
trabalhadores, a qualidade dos serviços essenciais no Estado e o
funcionamento da própria Copasa.

Portanto, a precarização dos serviços, além de diminuir a qualidade,
vem dividir os serviços da Copasa e principalmente prejudicá-los. Hoje
vemos na Cemig vários acidentes de trabalhos, aliás já discutidos
nesta Casa Legislativa, em relação à terceirização e à precarização
dos serviços públicos da Copasa e da Cemig no Estado.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
gostaria de agradecer-lhe o aparte e parabenizar o Sindágua por estar
mobilizando e articulando o conjunto dos trabalhadores. Justamente
agora, no dia 1º, em que comemoraremos mais um dia do trabalhador,
os trabalhadores da Copasa vivem esse pesadelo. V. Exa. disse muito
bem: com 58 anos não podem mais trabalhar. São mandados embora
e saem com uma mão na frente e outra atrás.

Não podemos permitir isso de maneira alguma. A questão do
saneamento é muito séria, pois tem de ser pública, de qualidade e
para todos. O Sindágua está coberto de razão, a mobilização tem de
continuar, não pode parar em momento nenhum.

Estão aqui também servidores da Fhemig, entidade em que há a
possibilidade de demissão de mais 7 mil trabalhadores. Então,
expresso a nossa solidariedade. A mobilização é muito importante.
Temos de mobilizar, sim. A presença de vocês aqui na Assembléia é
legítima; devem chamar a atenção da sociedade; não deixem de
maneira nenhuma que os trabalhadores saiam prejudicados. Podem
ter certeza que terão o nosso apoio, do Bloco do PT-PCdoB. Podem
também contar com o apoio dos demais partidos desta Casa para nos
mobilizarmos e levarmos ao Governador nosso pleito a fim de que
tome uma medida rápida, urgente e necessária para resolver esse
impasse dos trabalhadores.

Queria mais uma vez parabenizar os trabalhadores e dizer que a
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luta tem de continuar, pois é muito importante. É o velho ditado: “Água
mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Então, não parem com a
mobilização. Não é fácil, sabemos do poderio desse governo, mas,
com mobilização permanente, há possibilidade de se conseguir a
vitória. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
gostaria de parabenizá-la pela defesa dos trabalhadores nesta Casa.
Quero também aproveitar esta oportunidade para parabenizar o
Sindágua, todos os servidores da Copasa, solidarizar-me com a sua
luta. Estamos atentos, as Bancadas do PT e do PCdoB, para fazer a
defesa, fazer esse debate nesta Casa. Vocês podem contar com o
nosso apoio, da Deputada Elisa e de toda a nossa bancada para o
enfrentamento na defesa da luta de vocês.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Paulo Guedes. Quero
homenagear o dia 1º de maio, os trabalhadores que se encontram
aqui e os de Minas Gerais. Realmente, 1º de maio é um dia de luta, de
organização da classe trabalhadora e, principalmente, de mobilização
dos trabalhadores para terem direitos sociais adquiridos e garantidos,
garantir melhores condições de trabalho, a fim de termos uma
sociedade mais justa a partir de um trabalho decente, bem-
remunerado e com qualidade para toda a população de Minas Gerais.

Quero também registrar, somando-se à mobilização do Sindágua,
que está presente aqui, as reivindicações do Sindieletro, que faz uma
denúncia no Estado. Os trabalhadores da Cemig estão também
passando por dificuldade em relação ao seu processo de
terceirização, percebem hoje um autoritarismo e um desrespeito por
parte da diretoria da empresa. Os sindicalistas que fazem parte do
Sindieletro estão sendo proibidos de entrar na empresa. Dirigentes
sindicais estão sendo processados, pois participaram da última
paralisação, do debate da agenda de reajustes salariais e da
campanha salarial que a Cemig e seus trabalhadores estavam
realizando. Foram suspensos, por 15 dias, 14 trabalhadores, em
especial o ex-Coordenador-Geral do Sindieletro, o nosso companheiro
Marcelo Correia, em nome do qual faço uma homenagem a todos os
trabalhadores que têm coragem, que são destemidos, que lutam para
que haja melhores condições de trabalho para todos. Registro que
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sete dirigentes perderam os seus cargos em Minas por estarem a
favor da maioria da categoria em relação à luta sindical e à
organização da nossa classe trabalhadora.

De maneira especial, juntamente com o Sindágua e o Sindieletro, a
Copasa e a Cemig, registro ainda a luta dos trabalhadores da saúde.
Nesta Casa Legislativa está tramitando um projeto de lei que diz
respeito ao reajuste dos servidores da saúde no Estado de Minas
Gerais, e também se discute aqui a jornada de trabalho dos
trabalhadores da Fhemig.

Enquanto trabalhamos no Brasil, por meio das centrais sindicais,
para diminuir a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas -
reivindicação, de fato, da classe trabalhadora brasileira -, assistimos à
proposta de os trabalhadores da saúde, especialmente os da Fhemig,
passarem de 30 horas para 40 horas de trabalho semanais. Isso
ocorre principalmente na área da saúde, que é sensível,
extremamente estressante, difícil, como o é também a grande maioria
das áreas de trabalho da Cemig e da Copasa. Por isso queremos
discutir o assunto e garantir que os trabalhadores continuem com a
jornada de trabalho de 30 horas. A nossa bancada está debatendo a
questão com o governo, com a Intersindical, com os trabalhadores do
Sind-saúde e com a maioria da categoria. O servidores da saúde não
querem a ampliação da jornada de trabalho dos trabalhadores de
enfermagem da Fhemig, de 30 para 40 horas semanais.

Registro que o governo de Minas tem de ter mais compromisso com
a saúde. Anteriormente esse debate foi travado aqui. Por que hoje
Minas Gerais não contribui com os 12% estabelecidos pela Emenda nº
29? Quero explicar melhor, e os trabalhadores da Copasa
compreendem isso: em parte da composição desses 12%, é incluída a
tarifa recebida da Copasa. Saneamento é saúde? Consideramos que
sim, mas a Emenda nº 29 diz claramente o que deve ser serviço de
saneamento básico e o que deve ser serviço de saúde. E os 12%,
assim como os recursos federais e os 15% dos Municípios, devem
sair exatamente dos recursos destinados especialmente à saúde.
Aqui, mais de R$700.000.000,00 por ano não chegam à saúde.
Portanto o governo de Minas gasta apenas 7% do seu orçamento
fiscal na saúde de Minas Gerais.
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Podemos, sim, lamentar cortes federais. Não queremos que isso
ocorra na saúde nem na educação, mas vamos também ajustar o
Estado de Minas Gerais e o seu compromisso com a saúde. É para
isso que chamamos a atenção, ao comemorarmos o 1º de maio, o dia
do trabalhador e da trabalhadora.

Registro também a luta do Sind-saúde e dos trabalhadores em
educação, que continuam reivindicando a revisão das tabelas salariais
e ainda o reposicionamento por tempo de serviço; além da habilitação
para todos os trabalhadores da educação no Estado de Minas Gerais.

Quero registar a luta, a mobilização e a presença constante neste
Plenário, durante todo o ano, dessas quatro categorias: os
trabalhadores da Copasa, os da Cemig, por meio das suas
representações sindicais, os da saúde e os da educação. Quero
estender o registro a todos os servidores de Minas Gerais, incluindo
os desta Assembléia Legislativa, enfim, todos os que lutam por
direitos sociais, pela sua ampliação e garantia, e especialmente os
que lutam para garantir à classe trabalhadora, além de bom salário,
dignidade e reconhecimento pelo belo trabalho que prestam ao
serviço público de Minas Gerais. Parabéns pelo 1º de maio! Esses
servidores exercem um trabalho fundamental junto à população.
Trata-se de um serviço sério e que merece remuneração digna e
respeito de todos nós e de todo o Estado. Muito Obrigada.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

determina a anexação do Projeto de Lei nº 675/2007, do Deputado
Weliton Prado, ao Projeto de Lei nº 2.317/2008, do Governador do
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Estado, por guardarem semelhança e por tratarem de matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado.

Mesa da Assembléia, 29 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 2.278/2008, da Comissão de Saúde, e 2.279/2008,
da Comissão de Cultura. 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 10ª Reunião Ordinária, em
23/4/2008, dos Requerimentos nºs 2.170/2008, do Deputado Ivair
Nogueira, 2.187/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
2.202/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.204/2008, da
Deputada Gláucia Brandão; de Defesa do Consumidor - aprovação,
na 7ª Reunião Ordinária, em 24/4/2008, do Requerimento nº
2.233/2008, do Deputado Doutor Viana; de Meio Ambiente -
aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 23/4/2008, do Requerimento
nº 2.203/2008, do Deputado Gil Pereira; do Trabalho - aprovação, na
2ª Reunião Extraordinária, em 23/4/2008, dos Projetos de Lei nºs
999/2007, do Deputado Tiago Ulisses, 1.041/2007, do Deputado
Neider Moreira, 1.754/2007, da Deputada Rosângela Reis,
1.862/2007, do Deputado Carlin Moura, 2.009/2008, do Deputado Hely
Tarqüínio, 2.056/2008, do Deputado Bráulio Braz, 2.066/2008, do
Deputado Eros Biondini, 2.067/2008, do Deputado Padre João,
2.099/2008, do Deputado Eros Biondini, 2.105/2008, do Deputado
Carlin Moura, 2.108/2008, do Deputado Paulo Guedes, 2.119/2008, do
Deputado Roberto Carvalho, 2.147/2008, da Deputada Elisa Costa,
2.167/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.171/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.183/2008, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, 2.185/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
2.188/2008, do Deputado Deiró Marra, e 2.233/2008, do Deputado
Antônio Júlio, e dos Requerimentos nºs 2.104, 2.111 e 2.112/2008, da
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Comissão de Participação Popular, 2.132 e 2.165/2008, do Deputado
Doutor Viana, 2.169/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, e
2.185/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz; de Turismo - aprovação,
na 11ª Reunião Ordinária, em 23/4/2008, do Requerimento nº
2.219/2008, do Deputado Ivair Nogueira; e de Segurança Pública -
aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 28/4/2008, dos
Requerimentos nºs 2.188 e 2.206/2008, do Deputado Célio Moreira, e
2.225, 2.226, 2.228 e 2.241/2008, da Comissão de Direitos Humanos
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

solicitando que o Projeto de Lei nº 1.447/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232 c/c o art.
140 do Regimento Interno.

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

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência verifica, de
plano, que não há quórum para votação, mas que há para a discussão
das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.214/2008, do
Governador do Estado, que 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela
rejeição da Emenda nº 2. A Emenda nº 1 foi retirada pelo autor. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 683/2007, do Deputado
Weliton Prado, que especifica os logradouros de acesso coletivo para
os fins da Lei nº 11.666, de 9/12/94, que estabelece normas para
facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de
uso público. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 734/2007, do Deputado

André Quintão, que institui o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão no
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a falta de
quórum para votação, vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, todos os mineiros que nos acompanham pela TV
Assembléia e imprensa aqui presente, estamo-nos aproximando das
comemorações do 1º de maio, o Dia do Trabalho.

As ações do nosso governo, as ações do governo Lula nas suas
várias áreas de atuação vão permitir, com certeza, que os nossos
trabalhadores tenham um 1º de maio diferente do dos anos passados.
Neste ano temos muitas notícias boas para comemorar nessa data.
Primeiro, a relação do governo brasileiro com nossos trabalhadores -
a relação com as centrais sindicais, com todos os segmentos da
sociedade. Temos vários números para comemorar. No dia 1º de
maio, temos de comemorar, por exemplo, a diminuição da pobreza.
Dez milhões de brasileiros saíram da miséria nos últimos cinco anos.
Temos de comemorar também, Deputado Carlin Moura, a fato de que
20 milhões de brasileiros migraram das classes D e E para a classe C,
ficando clara a diminuição da pobreza no Brasil.

Temos de comemorar ainda a valorização do salário mínimo, que há
cinco anos não chegava a US$100,00. Hoje comemoramos o salário
mínimo do Brasil, que, em cinco anos, triplicou seu poder de compra,
valendo hoje US$250,00. Essa valorização permitiu um
reaquecimento da economia, a circulação de recursos e o aumento
das oportunidades em todos os níveis. O salário mínimo hoje
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representa um ganho real para toda a classe trabalhadora, para os
aposentados, para aqueles que sobrevivem dele. A situação dessa
pessoas está melhorando, porque o poder real de compra do salário
mínimo triplicou nos últimos cinco anos. A qualidade de vida
aumentou, as pessoas estão comprando mais, há, portanto, uma
esperança nova para que todos nós, trabalhadores, tenhamos um 1º
de maio diferente de anos anteriores.

Temos de comemorar também os grandes investimentos que o
governo faz na educação, dando oportunidade a milhares de jovens
que não tinham a oportunidade de ingressar na escola e no ensino
superior. Hoje comemoramos a realidade de que o ProJovem e o
ProUni, juntos, já atendem a quase 1 milhão de jovens que não tinham
acesso ao ensino superior no Brasil. Ações como essas mudam a
realidade do Brasil. Neste ano, nossos trabalhadores, de fato, terão
uma comemoração diferenciada no dia 1º de maio.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Paulo
Guedes, quero cumprimentar V. Exa. por trazer à tribuna tema de
fundamental importância, a comemoração do Dia do Trabalho. V. Exa.
levanta um aspecto importante: as conquistas que os trabalhadores
obtiveram, especialmente nos últimos seis anos do mandato do
Presidente Lula.

Queria, nobre Deputado Paulo Guedes, chamar a atenção de todos
para o fato de que todas as conquistas que tivemos neste país foram
fruto da luta dos trabalhadores e do povo brasileiro. A própria eleição
do Presidente Lula, de um Presidente operário, a reeleição deste
mesmo Presidente operário, são conseqüência histórica da luta dos
trabalhadores. Nada neste país foi concessão, tudo que obtivemos foi
fruto da luta, da movimentação dos sindicatos, dos trabalhadores
rurais sem terra, dos assentados, de todos os trabalhadores deste
país e da sociedade organizada. Muita coisa já se conseguiu, mas
este país tem uma dívida histórica com o nosso povo.

Precisamos, sem dúvida alguma, aumentar a pressão dos
trabalhadores para que essas conquistas sociais sejam ampliadas.
Temos necessidade, por exemplo, de pressionar pela aprovação do
projeto de lei que reduz a jornada de trabalho para 40 horas. Só
conseguiremos isso com, como disse, a participação e a pressão dos
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trabalhadores.
Deputado Paulo Guedes, no dia 23 de abril passado assistimos à

posse daquele que comandará o Poder Judiciário do Brasil, Ministro
Gilmar Mendes. No seu pronunciamento de posse, ele salientava as
conquistas democráticas brasileiras e a institucionalização da
democracia no País. Ele mencionava alguns movimentos sociais
considerava de caráter fortemente reivindicatório e atuantes, às vezes,
nas fronteiras da legalidade. Trata-se de um discurso aparentemente
inocente, mas que tem um conteúdo extremamente perigoso,
Deputado Paulo Guedes. Parece-me que o Presidente do STF quer
reforçar a tese de criminalização dos movimentos reivindicatórios da
Nação. Não podemos permitir que os movimentos sociais que têm
caráter reinvindicatório, que fazem a busca dos direitos sociais, da
melhoria das condições de trabalho e de salários sejam tratados como
se fossem fora-da-lei. Ouvirmos declarações desse nível do
Presidente da Vale do Rio Doce, que chamou o MST de marginais eu
entendo, pois o Presidente dessa companhia, para mim, sim, merece
esse título. Agora, ouvir do Presidente do STF uma interpretação de
que os movimentos sociais neste país atuam nas fronteiras da
legalidade é incentivar um discurso de criminalização dos movimentos
sociais no Brasil.

Assim, chamo a atenção para esse aspecto. Quero dizer aos
trabalhadores que toda conquista é fruto de luta, de organização de
um povo e de uma sociedade.

Portanto, V. Exa. está de parabéns pelo pronunciamento. Os
movimentos sindicais e sociais deste país têm conquistado muito e
precisam conquistar muito mais ainda. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Carlin
Moura. Prosseguindo na linha de raciocínio, será um 1º de maio
diferente, porque temos um conjunto de medidas adotadas pelo
governo que permite, hoje, essa euforia de toda a classe trabalhadora.
Isso ocorre por várias questões. Temos atualmente 11 milhões de
famílias assistidas pelo Programa Bolsa-Família; 8 milhões de
brasileiros receberam energia de graça em suas casas na zona rural,
nos lugares mais distantes. Só no ano passado, o governo federal
aplicou quase R$9.000.000.000,00 na agricultura familiar, dando
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incentivo a toda a classe trabalhadora, não só à urbana, mas ao
homem do campo, a todos os que não tinham oportunidade de acesso
ao crédito.

Assim, temos muito que comemorar, como o aumento do PIB que
cresce a cada ano, Deputado Carlin Moura. Nesse conjunto de
medidas, uma das coisas mais importantes que comemoraremos é o
aumento do emprego formal. Estamos cumprindo a meta e a
promessa que o Presidente Lula fez em 2002, qual seja gerar no
Brasil 10 milhões de empregos com carteira assinada. Já estamos
chegando lá. Neste mês comemoraremos o número de 9 milhões de
brasileiros empregados, nos últimos cinco anos, com carteira
assinada. Seguindo nesse ritmo, com certeza, ao final do ano, mais de
10 milhões de brasileiros terão conquistado de volta o mercado de
trabalho de maneira formal. Portanto, até o final do governo do
Presidente Lula, em 2010, superaremos a meta que foi a promessa de
nosso Presidente em 2002, Deputada Elisa Costa. Portanto, temos
muito que comemorar, sim, neste 1º de maio. Temos que comemorar
a recuperação da economia, o crescimento do PIB, o fim do FMI.
Temos de comemorar nossas reservas cambiais, que hoje superam o
que o Brasil deve. Nossas reservas são suficientes para pagar a
dívida externa, e ainda sobrarão recursos. Saímos da condição de
devedor para credor internacional. Temos de comemorar a
recuperação da economia como um todo. Por exemplo, temos de
comemorar o anúncio feito pelo Presidente, no ano passado, da
criação de mais 214 escolas técnicas no Brasil, o que qualificará o
trabalhador, a nossa juventude para o mercado de trabalho. Fica
nosso registro de otimismo com o nosso governo, com o governo do
PT, com o governo do Presidente Lula, que veio para mudar e dar
cara nova ao País.

Deputada Elisa Costa, estamos aqui hoje também para nos
solidarizar com todos os movimentos. Estiveram aqui hoje, mais cedo,
os companheiros do Sindágua, para defender seus direitos, os direitos
adquiridos dos trabalhadores da Copasa. Que fique aqui o registro
deste Deputado e da nossa bancada em apoio a todos os
trabalhadores de Minas Gerais.

Antes de encerrar meu pronunciamento, gostaria de fazer
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novamente um chamamento a esta Casa para que voltemos a discutir,
neste Plenário, o projeto de lei de redistribuição do ICMS Solidário em
Minas Gerais. Está chegando um dia importante, quando se
comemora o Dia do Trabalho. Na semana passada, comemoramos o
dia 21 de abril, o Dia de Tiradentes. É hora de refletirmos, nesta Casa,
uma forma de fazer justiça aos Municípios mais pobres de Minas
Gerais. Repito: fica aqui esse chamamento aos 62 Deputados desta
Casa que subscreveram tal projeto, e à Mesa, para que o tire da
gaveta e o coloque em votação neste Plenário, fazendo, assim, justiça
aos Municípios mais pobres da regiões do Norte de Minas, do Vale do
Jequitinhonha, do Mucuri e de algumas cidades de outras regiões,
também prejudicadas com a forma de distribuição do ICMS em Minas
Gerais.

Não podemos continuar a aceitar que apenas uma cidade da Região
Metropolitana continue arrecadando mais ICMS que quatro regiões - o
Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, o
Noroeste - juntas. Geograficamente, essas quatro regiões
correspondem a quase 50% do território mineiro. Temos de fazer
justiça. Precisamos fazer como o Presidente Lula vem fazendo no
Brasil: distribuir renda e gerar oportunidades.

A Assembléia Legislativa tem também de dar sua parcela de
contribuição para os irmãos de Minas Gerais, das cidades mais
pobres do Estado, das regiões menos favorecidas, das cidades do
Norte de Minas, como Januária, Bonito de Minas, Miravânia, Ibiracatu,
Manga, Porteirinha e tantas outras cidades que sonham com a
aprovação desse projeto, por meio do qual, com certeza, a
arrecadação de seus Municípios aumentará, proporcionando, por
exemplo, melhora da segurança pública. Além de todas as
dificuldades por que passam todos os Municípios dessa região, eles
ainda são obrigados a assumir responsabilidades do Estado, como
ajuda à Polícia Militar, à Emater, aos tribunais e às delegacias.

Fica aqui, mais uma vez, pedido à Mesa e ao Plenário desta Casa
para que voltemos a discutir e a votar, em 2º turno, o projeto de lei do
ICMS Solidário, tão esperado por todo o Estado, a fim de que
possamos fazer justiça, de forma definitiva, e proporcionar a todos os
mineiros pelo menos um pouco mais de igualdade e justiça social.
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, mais uma vez retorno a
esta tribuna nesta tarde. Quero parabenizar o Deputado Paulo
Guedes, da nossa bancada, Líder da Minoria, assim como o Deputado
Carlin Moura, por suas falas.

Neste segundo momento em que me manifesto para Minas Gerais e
para esta Casa Legislativa, quero falar sobre um assunto importante
desta semana.

No dia 1º de maio comemoramos, com desafio, luta e mobilização
social, o dia do trabalhador e da trabalhadora, enfim, o dia de todas as
pessoas envolvidas no mundo do trabalho: trabalhadores rurais e
urbanos, servidores públicos, enfim, todas as categorias que se
dedicam durante dias, meses e anos ao trabalho, que, aliás, é o que
dignifica o ser humano e lhe garante direitos.

O dia 1º de maio sempre foi, como disse o Deputado Carlin Moura,
um dia de lutas a fim de se garantirem direitos. A história dos mais
pobres, a história dos trabalhadores sempre foi construída com muitas
dificuldades. A cada direito conquistado, temos muita luta. Isso é
verdade, especialmente no que se refere às mulheres e aos negros e
negras deste país. Algumas categorias historicamente foram e ainda
são muito discriminadas. O dia do trabalhador e da trabalhadora é,
portanto, um dia de luta a fim de se garantirem avanços quanto aos
direitos sociais; é, principalmente, um dia de mobilização para se
garantir o direito à cidadania.

Hoje o movimento sindical registra algumas conquistas. O
Presidente Lula reconheceu legalmente as centrais sindicais
brasileiras. Dessa forma, as centrais sindicais, que antes eram
informais, passaram a existir legalmente, representando um conjunto
de sindicatos. Então, essa foi uma grande conquista das centrais
sindicais.

Reforçamos que está sendo travada uma grande luta, que, na
verdade, é uma bandeira histórica da classe trabalhadora: a luta pela
redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas.



51

Essa é uma bandeira de todo o movimento sindical brasileiro, é uma
luta dos trabalhadores que desejam ter mais tempo para o estudo e
dedicação à família; que querem dispor de mais qualidade de vida,
melhorar o relacionamento com a comunidade e participar mais da
política. Lutam, então, para garantir esse direito na Constituição, na
legislação. Hoje essa é a principal luta do movimento sindical, que
unifica todas as categorias do Estado de Minas Gerais e do Brasil. É
claro que as categorias têm suas lutas específicas, ou seja, cada
categoria tem suas próprias reivindicações, sua própria campanha
salarial, visando à garantia de melhores salários, empregos e
condições de trabalho. Entretanto, há lutas que são comuns à classe
trabalhadora como um todo, e a redução da jornada de trabalho é uma
de suas bandeiras históricas.

Sinto grande alegria porque este país, pela primeira vez na história,
tem um Presidente operário, oriundo exatamente das lutas sociais e
democráticas do nosso país e do nosso povo. Considerando-se sua
história, ele representa a maioria da população brasileira, já que veio
das camadas populares, lutou no movimento sindical e, por meio do
PT e com o apoio de partidos políticos centrados na construção de um
governo mais democrático e popular, chegou à Presidência da
República.

Deputado Carlin Moura, as pesquisas divulgadas ontem e hoje
apontam o acerto do governo Lula diante do povo brasileiro.

O PCdoB foi o primeiro aliado do governo do Presidente Lula. O
Deputado Paulo Guedes acaba de registrar os motivos dos acertos: o
bom desempenho da economia, com distribuição de renda, a geração
de empregos, os programas e as políticas sociais, que estão
chegando à vida de cada um e mudando a vida do povo brasileiro, de
homens e mulheres que estão se tornando cidadãos. Estamos
construindo uma verdadeira nação.

Considero que o governo do Presidente Lula está garantindo a
ampliação dos direitos sociais ao povo brasileiro. O primeiro direito
social básico é o direito à alimentação. Não tínhamos uma política de
Estado que garantisse o direito à alimentação. Hoje temos as políticas
de segurança alimentar. No Brasil, já temos o programa Fome Zero,
que, por meio do Programa Bolsa-Família, tem o objetivo maior de
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garantir o direito à alimentação.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por

meio do Ministro Patrus Ananias, atinge mais de 40 milhões de
brasileiros e brasileiras. Além de garantir o direito à alimentação,
garante também a ampliação de renda e a dinamização da economia
local da maioria dos Municípios brasileiros. Por receberem mais
recursos, as famílias estão estimulando a economia, o comércio, e
principalmente está melhorando também o nível de emprego em cada
Município.

Foi dito aqui também sobre o direito a ter um salário melhor. A
maioria das categorias do movimento social e sindical hoje está
negociando salários muito acima da inflação. Isso é uma conquista.
Temos uma inflação controlada, e a maioria dos salários é negociada
diretamente pelos contratos e pelas lutas das categorias ou mesmo
pelos dissídios coletivos. Isso significa aumento real de salários para a
maioria dos trabalhadores mineiros e brasileiros.

A geração de empregos também aumentou significativamente no
País. Somente neste primeiro trimestre, são aproximadamente mais
600 mil novos empregos de carteira assinada, 37% a mais que no
período de 2007. Significa que hoje muitas categorias já têm não
somente o trabalho, o emprego e a renda mas também melhores
salários. É claro que isso precisa se estender ao conjunto das
categorias da classe trabalhadora brasileira.

A dívida social é grande no País. Ainda temos muitas pessoas que
precisam ter um emprego digno. Muitos jovens, depois que cursam o
ensino médio e as universidades - cerca de 2 milhões por ano -
precisam de oportunidades de trabalho. É preciso que o País cresça
continuadamente para além dos 5% do PIB, para que tenhamos,
todos os anos, pelo menos, a criação de 2 milhões de empregos para
garantir a oportunidade de trabalho para as mulheres, para os
trabalhadores e trabalhadoras rurais e também para a nossa
juventude. O Presidente Lula e a economia caminham nesse sentido.
Neste ano, neste país, chegaremos a mais de 1.800.000 empregos de
carteira assinada.

Essa é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista dos
governos e uma conquista dos Municípios.
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Com alegria, também registro avanços na educação. Ontem, o Cefet
Minas Gerais fez uma audiência pública em Governador Valadares,
onde vamos iniciar, no segundo semestre, a oferta de 1.500 vagas
para a nossa juventude, no ensino médio profissionalizante e no
ensino técnico de qualidade por excelência, que é o Centro
Tecnológico Federal. Somadas a isso estão 12 escolas em Minas e
150 no Brasil, além da oportunidade de vagas nas universidades
federais e as extensões dos cursos noturnos.

O plano de desenvolvimento da educação hoje está em todos os
Municípios do Brasil e conta com convênios assinados com a maioria
dos Municípios e com todos os Estados brasileiros, para aumentar os
recursos da educação e aumentar também a política de educação. É
um acerto do governo do Presidente Lula, um plano que garante
pensar a educação desde a educação infantil até a universidade, para
todas as idades, incluindo as pessoas idosas deste país.

Queremos registrar também, nos programas sociais, além do
ProJovem, a implantação do Sistema Único de Assistência Social -
Suas -; do Sistema Nacional de Cultura; do Sistema de Segurança
Pública, por meio do Pronace; enfim, todas as conquistas para a
classe trabalhadora e para o povo brasileiro e mineiro.

Neste dia, em que se aproxima o 1º de maio, queremos aqui
parabenizar também o desempenho do governo do Presidente Lula e
a ele também, como trabalhador e operário deste país, para que cada
vez mais seja iluminado, a fim de que mais recursos sejam destinados
às políticas sociais. Queremos ampliar, sim, os recursos da
assistência social, da educação, da saúde e as possibilidades para o
povo brasileiro. A dívida ainda é enorme. É preciso, cada vez mais,
erradicar a pobreza e a miséria do nosso povo, para que todos
tenham dignidade no mundo do trabalho.

Registramos aqui as conquistas, os desafios e as preocupações em
prol de um País mais cidadão, mais democrático e também mais
presente na vida de seu povo. Obrigada.

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.
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, pessoas que nos acompanham na Assembléia mineira ou
que nos vêem pela TV Assembléia. Antes de abordar alguns assuntos
da nossa Minas Gerais, não posso deixar de fazer uma reflexão sobre
o que ouvi desta tribuna dos oradores que me antecederam, como é o
caso da minha querida Deputada Elisa Costa, a quem tanto respeito, e
também do Líder da Oposição, da Minoria, Deputado Paulo Guedes,
pelo qual, da mesma forma, nutro um grande respeito.

É fundamental que possamos exercitar - e esse é o grande sentido,
a grande beleza da democracia - a dialética e fazer uma reflexão
sobre diversos ângulos, para que, de fato, façamos um julgamento
mais justo sobre o momento que vivemos. Senão correríamos o risco
de avaliar que estamos em um paraíso, que as coisas estão indo bem
demais, que temos motivos de sobra para comemorar e que o
trabalhador brasileiro é um privilegiado. Apesar de uma ou outra
consideração de reafirmar o óbvio de que ainda há muito o que se
fazer, surpreendeu-me as tantas vezes em que vi a manifestação de
que temos muito o que comemorar. Começo por Belo Horizonte,
fazendo uma reflexão para avaliar se está mesmo correta e se temos
de comemorar a forma como está sendo usado o dinheiro do nosso
povo e os frutos de uma economia que se estabilizou. Graças a uma
organização da própria economia ao longo de vários governos,
iniciando-se com Itamar Franco, consolidando-se com Fernando
Henrique, haja vista que o Presidente Lula foi buscar nos seus
quadros a formação da sua equipe econômica, para manter o mesmo
trajeto. Todos nós trabalhamos para viabilizar uma estabilidade
econômica. O que se espera é que todos possamos colher os frutos
desses avanços e dizer realmente que temos muito o que comemorar.

Mas verifiquemos as notícias recentes. Uma manchete de primeira
página do jornal “Estado de Minas” destaca que 80% das crianças
beneficiadas por programas sociais do Bolsa-Família são submetidas
à exploração do trabalho infantil e à mendicância nas ruas. Esses
dados são oficiais, mensurados aqui, em pontos como Belo Horizonte,
onde se espera, pela infra-estrutura e pela capacidade do poder
público, que se ofereçam outras ações de assistência além do
Programa Bolsa-Família, e refletem algo que ocorre em todo o País.
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Dá para comemorar isso? Dá para comemorar a violência, não só
contra a criança, o que nos deixa a todos entristecidos e
envergonhados, mas contra toda a população, de maneira crescente
no País? Em muitos lugares, o crime organizado assume a função do
governo. Dá para comemorar a situação do aposentado, ou ele deixou
de ser respeitado como trabalhador? Esse mesmo aposentado, que
foi usado em um processo de convencimento para levar o poder para
o PT, mas foi literalmente desprezado. Recentemente, recebi
inúmeros telefonemas de aposentados, dizendo que não é possível
que o salário mínimo seja reajustado em um percentual, e eles, que
contribuíram a vida inteira, vejam sua aposentadoria acabar, sendo
tratados como alguém que não vale mais nada, quando mais precisam
cuidar da sua saúde e viver dignamente. Será que podemos aceitar
como razoável ainda sermos um dos campeões de miséria no mundo?
Ainda sermos o campeão em corrupção, que foi tão combatida?
Pensaram que seriam os únicos que a poderiam combater, pois eram
puros e verdadeiros, mas mergulharam o País em um mar de lama,
com escândalo após escândalo.

Ouvi um aparte condenando a manifestação do Ministro do Supremo
quando ele dizia de sua preocupação com algumas instituições que
estão no limite da legalidade - ele foi educado, pois estão é na
criminalidade. Quantos milhões roubados pelas ONGs? A penúltima
revista “Veja” estampou uma manchete que responsabiliza as maiores
lideranças dos comunistas e dos socialistas, aqueles que sempre
pregaram que precisávamos fazer justiça, pelo roubo do dinheiro do
povo sob a fachada de ONGs. Dá para comemorar isso? Dá para
comemorar o fato de ainda termos os juros mais altos do mundo? O
Presidente do Banco Central reuniu-se com o Presidente Lula, há
duas semanas, e decidiram aumentar os juros acima da expectativa
de mercado. Num momento em que a inflação está controlada, em
que há superávit e a receita está acima das expectativas do próprio
governo, com tanto imposto que está arrecadando, e se resolve
aumentar os juros. E o Presidente sai daquela reunião e vem fazer
discurso, até mesmo em Belo Horizonte, com piadinhas sobre os juros
altos, dizendo que não sabe se está com dor no pescoço ou se é
porque o time dele perdeu que os juros estão altos. Dá para
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comemorar isso, enquanto a empresa brasileira, que precisa gerar
emprego, tem de gastar o seu capital pagando juros altíssimos e
perdendo a capacidade competitiva? Dá para comemorar a agricultura
brasileira, que, em um esforço enorme, vem procurando aumentar ano
a ano a produtividade, mas vendo que o produtor rural vive à beira da
miséria? E muitas vezes ele ainda vê sua propriedade invadida por um
indivíduo, sob o proselitismo da reforma agrária, mas daí a um mês
aquele indivíduo é financiado por uma organização para invadir outras
propriedades. E não há preocupação em se discutir uma reforma
agrária séria, para dar terra para quem realmente precisa dela. Parece
que há muito mais preocupação em ficar batendo palmas para quem
quer invadir, às vezes, até os órgãos públicos, como se isso fosse
motivo de orgulho para o nosso Brasil.

Portanto eu não podia ficar calado, Sr. Presidente. Tenho uma série
de assuntos de Minas Gerais para tratar, mas Minas está dentro do
Brasil. Temos, sim, uma série de coisas que melhoraram no País, a
começar pela estabilidade econômica, implantada pelo governo
anterior, pelo PSDB, e que de fato dá suporte a uma série de ações,
pois, com estabilidade econômica e crescimento da economia,
arrecada-se mais dinheiro para o governo aplicar em políticas
públicas. Mas daí dizer que vivemos em um mar de rosas e que todas
essas conquistas se devem ao governo que aí está é tapar o sol com
a peneira, é achar que somos todos muito ingênuos. Querem afirmar
que podemos dizer, de uma hora para a outra, que no Brasil está tudo
resolvido; está tudo dominado. Até tentam dominar, mesmo, com uma
comunicação extremamente forte. De fato, o Presidente é o homem
número um, uma pessoa que respeitamos por suas habilidades. Aliás,
respeito-o em primeiro lugar por ser o Presidente do Brasil. Não faço
como fizeram no passado, quando, sob o pretexto de desestabilizar o
governo e ganhar a eleição, muitas vezes agiram de forma a agredir a
imagem do Presidente da República. Não, essa não é a nossa linha.
Às vezes até nos criticam, dizendo que o PSDB não sabe fazer
oposição. Mas também não aceito essa pecha. O que não sabemos
fazer é oposição irresponsável, agressiva, faltando com o respeito e
com a ética. Criamos esse partido preocupados em dar à política uma
nova voz, com ética, seriedade e responsabilidade, como o governo
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Aécio Neves vem fazendo em Minas Gerais, o que vem até gerando
preocupação.

Aliás, Sr. Presidente, Deputado Getúlio Neiva, grande Liderança do
PMDB e conhecedor da política, a preocupação é tal com o
Governador Aécio Neves - porque de fato ele vem fazendo um
governo sério, de entendimento, de diálogo com o PT e todos os
demais partidos e com o Presidente Lula -, que o PT está às voltas
com uma decisão. O diretório municipal aceita a proposta do
Governador, que olhou o interesse de Belo Horizonte, olhou
especificamente o interesse da população Belo Horizonte - para o que
se fizeram pesquisas nas quais 88%, quase 90% da população,
disseram querer que continue o entendimento entre o Estado e a
Prefeitura de Belo Horizonte, para que obras como a Linha Verde,
obras de melhoria de toda a estrutura da cidade e investimentos na
segurança pública continuem acontecendo de forma acelerada, para
recuperar o tempo perdido. A população disse isto: queremos o
entendimento. O Governador tem opções no PSDB. E não foi o
Governador quem disse isso; todas as pesquisas e todos os jornais da
cidade mostram que os candidatos com maior índice de aprovação
para serem os futuros Prefeitos de Belo Horizonte, os que têm maior
chance, são os dois, para o 1º e o 2º lugar, do PSDB.

Todas as pesquisas, sem exceção, mostraram que quem tem maior
intenção de voto ora é o Senador Eduardo Azeredo, ora é o Deputado
João Leite. O PSDB, portanto, tem candidato próprio, mas o
Governador disse que podemos abrir mão e pensar primeiro na
Capital, depois no partido. O Prefeito Pimentel, também num gesto de
grandeza, porque o PT tem bons nomes, fala que também seguirão
nessa linha escolhendo um nome de entendimento.

Aí vem a surpresa: o PT municipal, quase por unanimidade, diz que
quer um caminho que seja melhor para o povo de Belo Horizonte; o
próprio Governador e o Diretório Municipal do PSDB também querem
o melhor para Belo Horizonte e estabelecem o entendimento; e a
executiva nacional diz que, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer
Capital do Brasil e em qualquer cidade de Minas Gerais, pode, mas,
em Belo Horizonte, porque o Governador Aécio Neves participou
desse entendimento, não pode, senão o Governador pode ficar mais
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forte e, quem sabe?, no futuro, vir a ser um candidato viável à
Presidência da República.

É isso que o PT nacional disse, noutras palavras. Ouvi isso do
Deputado Roberto Carvalho, figura brilhante desta Casa, de forma
muito educada e muito diplomática, sem dizer da maneira como
acabei de dizer, numa entrevista à TV Assembléia ontem, fazendo
uma reflexão sobre esse tema. Aí eu digo: não vivemos esse mar de
rosas, no Brasil que estão querendo pintar e não vivemos, em Belo
Horizonte, uma condição de desespero do PSDB querendo fazer
aliança com o PT. Sou do PSDB, não conversei com o Governador,
não estou falando pelo partido como um todo, mas falo por mim, que
ajudei a fundar o partido. O PSDB tem ótimos nomes, tem condição
de lançar candidato a Prefeito, de coligar-se com o PMDB, que é um
partido também de ótimos nomes e de valor, e de coligar-se com
outros partidos, mas colocou uma proposição em benefício de Belo
Horizonte. E o PT e as pessoas de Belo Horizonte disseram “sim”.

Essa mesma linha de raciocínio que quer dizer que o Brasil tem
dono, que é de um partido, que tem um partido que fez as grandes
transformações no País, está com medo do Aécio em 2010 e diz que
não se pode fazer acordo em Belo Horizonte. Estou fazendo essa
pontuação porque acho que é hora de começarmos a falar isso aqui
na Assembléia. Eu não agüento, não é possível para mim ficar,
Deputado Getúlio Neiva, por muito tempo assistindo, de camarote, e
me manter alheio ao debate, porque fui eleito para representar o povo
mineiro, de modo especial e com muita honra, pelo PSDB.

E não posso aceitar que venham aqui dizer que o Brasil é o paraíso,
que hoje o trabalhador pode ir às ruas comemorar, que está tudo
resolvido na educação. Cadê o piso nacional da educação? Mandam
uma proposta imoral ao Congresso Nacional, de R$800,00, Deputada
Ana Maria Resende, para 40 horas, para um professor que tem que
ter dois vínculos, de manhã e à tarde, para receber esse valor. Isso é
menos do que o piso de um professor, em Minas Gerais, para
trabalhar meio horário, Presidente Lula. Isso é escravidão, como está
dizendo a Deputada Ana Maria Resende. E vêm dizer que está uma
maravilha, que os trabalhadores da educação tem que comemorar o
1º de maio. Não têm que comemorar, têm que dizer que há Oposição
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neste país, que aceitamos e respeitamos o Presidente Lula porque foi
eleito, mas não aceitamos que ele venha bancar o Chacrinha, o
comunicador, que diz que os juros estão altos e que a culpa não é
dele. Ele autorizou duas horas antes e depois foi fazer discurso
dizendo que não sabia se a dor no pescoço era porque o Corinthians
perdeu ou porque os juros estavam altos, brincando com a vida dos
brasileiros e com o sofrimento de nosso povo. Depois, ele é o pai dos
pobres, que continuam mendigando nas ruas, mesmo recebendo o
Bolsa Família. Eles precisam de programas mais consistentes.
Precisam do Bolsa Família, mas também de assistência, para terem
emprego, trabalho e dignidade. Por isso, o PSDB tem posições.

Quando o PSDB propõe uma aliança em Belo Horizonte, isso é por
Belo Horizonte, e não porque não exista candidato para disputar a
Prefeitura. Há sim. Já começo a ter a minha torcida interior. Vamos
disputar a Prefeitura de Belo Horizonte e dar a esta Capital o governo
que Aécio está tendo competência de dar a Minas Gerais.

Agradeço e registro com pesar que, numa outra oportunidade,
certamente o Deputado Getúlio Neiva contribuirá para esse raciocínio,
pois é um grande democrata, um homem que entende que nenhum
governante, por mais competente que seja e por mais respeito que
mereça de todos nós, assim como merece o Presidente da República,
pode ser idolatrado como se o Brasil fosse um paraíso e todos os
problemas tivessem sido resolvido. Isso não é verdade. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
meu caro Deputado Domingos Sávio, tentei aparteá-lo apenas para
cumprimentá-lo pela brilhante elocução e, sobretudo, pela análise
profunda do assunto sobre Belo Horizonte e a questão nacional.
Concordo com V. Exa. Realmente esta Casa precisa ter esse espaço
de debate para as coisas mais sérias, a fim de que possamos
conversar com os eleitores de Minas Gerais, esclarecendo-os na
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medida do possível, para que, nas próximas eleições, as mocinhas e
os rapazes que visitaram o Expresso Cidadania tenham um pouco
mais de consciência cívica e escolham melhor seus representantes
nas próximas eleições. Esse é um papel que nós, Deputados, temos
de desempenhar. Neste ano teremos uma eleição municipal. É bom
que, a cada dia, o povo brasileiro se aprimore nessa arte de fazer
política, uma política maior, mais altaneira e cívica.

Os meus cumprimentos ao Deputado Domingos Sávio. V. Exa.
mostrou uma sugestão, e, se o Governador acatá-la - aliás, não sei se
assiste a nosso programa -, talvez ocorra uma reviravolta na disputa
eleitoral em Belo Horizonte, principalmente porque acabamos de
realizar uma reunião da Bancada do PMDB. Por unanimidade, o
PMDB lança um candidato próprio à Prefeitura de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, gostaria de comunicar aos colegas Deputados que,
em Teófilo Otôni, definimos também pela candidatura própria do
PMDB. É claro que ainda temos dois, três, quatro dias para aguardar
aquela tentativa de entendimento com o PT, uma vez que temos uma
linha diferenciada no PMDB de apoio e suporte ao governo Lula e ao
governo Aécio Neves. Queremos o melhor para a nossa terra.
Estamos propondo e tendo dificuldades.

O programa da TV Assembléia é muito ouvido na minha terra.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para deixar bem claro à
população que a nossa proposta não é aquela que a divulgação oficial
de Teófilo Otôni faz, muitas vezes porque tem espaço pago nas
emissoras locais. A proposta do PMDB é muito singela. O PMDB
indica o candidato a Prefeito; e o PT, a Vice-Prefeito. Só isso. Fora
isso, não tem conversa. O nosso prazo se esgotaria no próximo dia 30
de abril para a composição. Aguardaremos o Dia do Trabalho, que
naturalmente é um dia de preguiça, em que todos ficam descansando,
para que o pessoal lá raciocine um pouco e repense.

Gostaria de agradecer a visita feita a Teófilo Otôni, na quinta-feira e
na sexta-feira passadas, por Virgílio Guimarães, coordenador da
bancada federal mineira no Congresso Nacional, com os Deputados
Ademir Camilo e Leonardo Monteiro - do PT. Nessa visita do Virgílio,
houve mais uma tentativa de composição na nossa terra.

Afora esses assuntos políticos, Sr. Presidente, gostaria de dar uma
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boa notícia aos colegas Deputados. Tive uma conversa com o nosso
Governador do Estado Aécio Neves e o Dr. Orlando Adão, Presidente
do Tribunal de Justiça. Gostaria de comunicar a todos aqueles que
nos viram defender, desde o final do ano passado, a idéia de votar
rapidamente o projeto de reformulação da estrutura judiciária de Minas
Gerais que já temos o “nihil obstat”, a convicção do próprio
Governador e do Presidente do Tribunal de que as emendas
apresentadas pelos Deputados criando comarcas - aliás, é claro que
serão bem analisadas - serão acatadas em grande parte. As emendas
criando as entrâncias especiais, com a redução da população,
também é possível. A mudança de Municípios de uma comarca para a
outra também será aceita.

Então, os entendimentos realmente melhoraram bem a possibilidade
de esse projeto ser votado rapidamente, até antes das eleições. Claro
que gostaríamos de solicitar a inversão da pauta de alguns projetos,
especialmente projetos que criam, dão subvenções ou suplementam
verbas orçamentárias em todos os órgãos do governo. Então, primeiro
se deveriam votar projetos como o do ICMS Solidário, o da
reestruturação do Judiciário, e não ao contrário, primeiro dar o
dinheiro para depois melhorar a instituição. Primeiramente, vamos
trabalhar para que o projeto entre na pauta e seja votado para, depois,
darmos o dinheiro para se executar o que foi votado pelos Deputados.
Penso que essa é uma inversão interessante, que devemos tentar
fazer.

Verifiquei, Sr. Presidente, que na pauta de hoje, em primeira
votação, deveria estar previsto um financiamento de
US$50.000.000,00, autorização para contratação de financiamento de
US$50.000.000,00 para o Programa Minas Comunica. Iria fazer uma
intervenção, mas já faço em pronunciamento, pois na sessão e no
momento da votação quero fazer essa manifestação. Quero saber por
que temos de aprovar mais uma autorização de crédito suplementar
ou de recursos para o Minas Comunica, se já o fizemos com recursos
próprios do Tesouro, num montante até superior a R$250.000.000,00,
ou seja, aquilo que foi combinado na licitação com as empresas de
telefonia móvel. Então, quero saber se aquele projeto será revogado,
se o dinheiro é o mesmo ou se esse recurso do Bird veio para cobrir
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esse gasto antecipado pelo governo do Estado. Isso está confuso
para mim. Parece-me que há dois recursos para o mesmo projeto,
para a mesma obra, para o mesmo serviço, para o mesmo contrato.
Quero tirar a dúvida, claro que sem nenhuma suspeita, mas como São
Tomé: ver para crer.

Há um outro assunto importante, exposto aqui pelo Deputado Paulo
Guedes, que nos incita a vir a público esclarecer. A criação de grupo
de trabalho para encaminhar o projeto do ICMS Solidário dá a
impressão de que não estamos trabalhando. Infelizmente, temos o
projeto paralisado numa comissão, com resistência para ser votado.
Segundo me informou o Deputado Paulo Guedes, o projeto já foi
encaminhado. Não sei, estava procurando o Carlão para que me
informasse, não sei se o Carlão informou a ele se deu entrada ao
pedido de decurso de prazo. Ainda não sei, vou confirmar com a
Mesa, pois na Comissão de Fiscalização Financeira já houve decurso
de prazo para o projeto do ICMS Solidário.

Finalmente, Sr. Presidente, encerrando a minha fala, gostaria de
agradecer aos companheiros do PMDB, a essa bancada maravilhosa
formada por nove Deputados, que, com coerência, maturidade e,
sobretudo, com inteligência, têm discutido os mais elevados
propósitos dos políticos de Minas e as intervenções que os mineiros
devem fazer para a melhoria das condições de vida de nosso povo, de
nossa economia e do nível da política que se pratica em Minas e no
Brasil. Quero cumprimentar a decisão da bancada de ter firmado
posição, mais uma vez, de ter candidatura própria para Prefeito de
Belo Horizonte e de fazer esforço para se ter candidatura própria em
todos os Municípios importantes do Estado.

Informo que no dia 28 fizemos em Teófilo Otôni a Escola Política do
PMDB, na qual foi ministrada aula para os Municípios do Vale do
Mucuri. Para alguns que não compareceram, mostramos que temos
de fazer outro curso de aprimoramento político, pois o PMDB trabalha
dessa maneira, indo à base com o seu expresso, o nosso famoso
carrão, a nossa van. Realizamos a Caravana do Quinze e agora a
Escola Política do PMDB. Então, gostaria de agradecer aos
companheiros essa convivência harmônica.

Concedo aparte ao nobre colega Deputado Antônio Júlio, nosso
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querido companheiro de Pará de Minas desde 1983.
O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Getúlio

Neiva. Quero aproveitar o momento para informar a todos que nos
estão ouvindo que, na reunião da Comissão de Administração Pública,
foi aprovado voto de repúdio pelas declarações do Deputado Federal
Ciro Gomes. Quando esteve em Belo Horizonte, ele deu uma
entrevista a um jornal de São Paulo dizendo que, em Minas, aqueles
que não acompanhassem o projeto do Governador Aécio Neves
seriam a escória da política.

Nós, do PMDB, por meio do nosso Líder, nos manifestamos, por não
concordar com essa forma injuriosa do Deputado Ciro Gomes, que
desrespeitou não só o PMDB, mas toda a classe política de Minas
Gerais, justamente neste momento de discussão do melhor caminho:
com ou sem o Governador, com ou sem o PT, ou se é com o PSB. Ele
desrespeitou, ao tentar impor uma forma de fazer política em Minas
Gerais.

Talvez ele tenha esquecido que em Minas a política é um pouco
diferente. Os que são de fora e vêm aqui dar palpite geralmente
erram. Ele errou e desrespeitou a classe política, como quando, na
sua candidatura à Presidência da República - estava bem nas
pesquisas -, numa infelicidade total, desrespeitou todas as mulheres
do Brasil. Até hoje ninguém entende por que ele disse que mulher era
muito bom, mas na cama. Ele errou nesse momento e agora, em
Minas Gerais, ao dar uma entrevista, uma declaração contra todos os
políticos de Minas, incluindo os do PSDB.

Na moção aprovada na Comissão de Administração Pública consta
a assinatura de todos os partidos, repito, incluindo o PSDB, partido do
nosso Governador.

Portanto, registro a felicidade de toda a bancada de, na reunião da
Comissão de Administração Pública, aprovar, por unanimidade, esse
voto de repúdio. Essa foi a única forma que encontramos de mostrar
ao Deputado Ciro Gomes que não concordamos com sua declaração.
Obrigado pelo aparte.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço ao nobre
companheiro. Antes de conceder aparte ao nobre Deputado
Adalclever Lopes, quero lembrar que o Dr. Isaías, nosso Delegado
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Regional, nos manda um recado para levantarmos a questão da
Proposta de Emenda nº 14, pois precisamos colocá-la na pauta de
discussão.

Com alegria, ouço o Deputado Adalclever Lopes.
O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Obrigado, querido

amigo e grande companheiro Deputado Getúlio Neiva, como sempre
essa liderança carinhosa, que nos dá a oportunidade de colocar os
nossos pensamentos sempre nas suas palavras.

Caro Deputado Getúlio Neiva, Presidente José Henrique, Deputado
Antônio Júlio, Deputado Gilberto Abramo, meu grande ídolo,
aprovamos agora na comissão, por unanimidade, a moção de repúdio
ao Deputado Federal Ciro Gomes.

Lembrei aqui que, este ano, tivemos uma oportunidade fantástica,
um orador maravilhoso, o nosso querido e sempre Presidente José
Alencar, que foi orador oficial da Medalha da Inconfidência. Lá
estiveram vários agraciados, entre eles o Zé da Bota, aquele sujeito
fantástico que corria de botas.

Quero sugerir aos meus pares que, no próximo ano, concedamos a
Medalha da Inconfidência àquela senhora que foi atacada no rádio
pelo Deputado Federal Ciro Gomes. Ela foi atacada violentamente.
Ele respondeu a ela “com casca e tudo”. E o Brasil se comoveu e
conheceu quem, de fato, era o Deputado Ciro Gomes. Ele não foi
Presidente do Brasil graças a essa heroína, que teve coragem de ligar
e questioná-lo.

Aí, o imperador, chamado em sua terra de Pimpolho, o Deputado
Federal Ciro Gomes, atacou violentamente essa senhora, essa
heroína que salvou o Brasil. Sugiro que, ano que vem, ofereçamos a
Medalha da Inconfidência a essa senhora que salvou o Brasil da
arrogância, da truculência, que quer interferir fora do seu Estado nas
coisas que não são da sua conta. Obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Quero lembrar ao telespectador que o
Deputado Ciro Gomes, quando aqui esteve, disse que as pessoas que
não rezam na cartilha do PT e do PSB, nesse acordo feito em Belo
Horizonte, são escória. A reação está acontecendo, e talvez não se
lembrem do que foi dito pelo Deputado Ciro Gomes.

Com muito prazer, ouço o meu Líder, Deputado Gilberto Abramo.
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O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
quando ele afirmou que a escória não teria lugar nessa aliança, na
verdade, seria uma forma de tentar induzir os partidos a não terem
suas candidaturas próprias. Essa é a pura realidade. Ou ainda tentar
impedir qualquer tipo de aliança que pudesse, de uma forma ou de
outra, afetar o projeto PT-PSDB, ou melhor dizendo, do Governador e
do Prefeito Fernando Pimentel.

O Deputado Antônio Júlio questionou-me, dizendo que ele estaria
aqui pedindo desculpas. Eu disse: ora, Deputado Antônio Júlio, não
acredito que ele estaria aqui pedindo perdão, desculpas ao povo
mineiro, até porque uma das virtudes que lhe falta é a humildade. Pelo
contrário, o que o acompanha é a arrogância e a prepotência, e de
maneira alguma ele teria tamanha humildade em chegar e reconhecer
o próprio erro. Se faz isso no Estado onde o seu irmão é Governador,
é uma coisa, mas fazer aqui, em Minas Gerais, onde o povo é
hospitaleiro e respeitoso, realmente tem de mexer com a política
mineira.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Esse
tempo é necessário para que ouçamos, agora, a palavra de um dos
grandes líderes de Minas Gerais. Ele foi Vereador em Belo Horizonte,
Presidente da Câmara, profundo conhecedor desta cidade, de todos
os seus bairros, de suas ruas e de todos os seus rincões. Sobretudo é
um homem que chegou a ser Secretário de Estado em Minas Gerais e
certamente vai levar o nome do PMDB a uma disputa muito boa em
Belo Horizonte. Passo a palavra ao Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Agradeço as palavras e
cumprimento V. Exa. Tenho a honra de dizer que temos esse
privilégio, na Bancada do PMDB, de ter o Deputado Getúlio Neiva
como a nossa patativa do Mucuri, no reconhecimento do grande
orador que a bancada incorporou com sua presença.

Getúlio Neiva, o Deputado Ciro Gomes mostrou que tenta
apresentar-se como uma liderança nacional, mas continua sendo, no
mau sentido, um “coronelzinho” nordestino que acha que o senhor de
engenho tem de ser obedecido por todos aqueles que têm a obrigação
de favorecê-lo, de bajulá-lo, enfim, de fazer suas vontades.

Queria lembrar, Deputado Getúlio Neiva, que aqui, em Minas Gerais,
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há uma legislação... Aliás, Belo Horizonte tem uma legislação
específica que obriga, que impõe o uso de focinheira aos “pit bulls”. E
o Deputado Ciro Gomes precisa saber da existência dessa legislação
para, quando vier a Minas Gerais, vir devidamente dotado do uso de
focinheira, porque aqui “pit bull” tem de usá-la, por força de lei. Não
aceitaremos que a incontinência verbal do Deputado Ciro Gomes
venha fazer escola em Minas Gerais, terra de tanta tradição e de um
povo que cultua a liberdade, cultua o contraditório. Aqui não existe
esse tipo de coisa: ou está comigo, ou é lixo, ou é escória. Isso é
coisa de “coronelzinho” do Nordeste, o que infelizmente não passou
de ser ainda o Deputado Ciro Gomes.

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, pela intervenção, nobre
Deputado Sávio Souza Cruz.

Ao concluir, Sr. Presidente, diria que faço minhas as palavras do
Deputado Sávio Souza Cruz, e também as palavras do Deputado
Domingos Sávio, que, há poucos instantes, disse de forma clara que o
PSDB precisa repensar e lançar candidato próprio em Belo horizonte.
Um partido importante como o PSDB tem uma estrela que se chama
João Leite, que está liderando todas as pesquisas de opinião pública,
e lamentavelmente aquele sacrifício tentado pelo Governador Aécio
Neves de fazer uma composição em Minas Gerais, mas deixando de
lado a escória, que somos nós, não está dando certo - e não vai dar. É
normal que se coloque essa proposição, que o PSDB se encha de
brios e também lance o seu candidato a Prefeito de Belo Horizonte, no
primeiro turno. 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 a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de amanhã, dia 30, 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 14ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/4/2008
Presidência do Deputado Roberto Carvalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Mensagem do Deputado Dinis Pinheiro - Apresentação
musical - Entrega de placa - Palavras do Sr. Jonas Cruz -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação
musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Gláucia Brandão.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - Às 19h15min,

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

Ata
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Jonas Cruz, Diretor-Presidente do Clube do Choro de Belo Horizonte;
Vereador Arnaldo Godoy, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e
Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras; e a Exma.
Sra. Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura
desta Casa.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

Eujácio Antônio Silva, Diretor do jornal “Edição do Brasil”; Acir Antão,
radialista e jornalista, ex-Presidente do Centro de Cronistas Políticos,
árduo defensor da cultura nacional na sua expressão máxima, que é o
chorinho; Acácio Vieira Godinho, Prefeito de Carlos Chagas; Prof.
Kamel Hamouda, da Université de Paris; da Exma. Sra. Monique
Verité, da Biblioteca Nacional da França; e do Exmo. Sr. Aécio dos
Santos, Prefeito de Ladainha.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Clube do Choro
de Belo Horizonte e todos os músicos de choro de Minas Gerais pela
passagem do Dia Nacional do Choro.

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

será interpretado pelo solista de cavaquinho Warley Henrique.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Mensagem do Deputado Dinis Pinheiro
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo com uma

mensagem do Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

- Procede-se à exibição do vídeo, cujo teor é o seguinte:
O Deputado Dinis Pinheiro - Permita-me utilizar o termo “choro” em

dupla designação: a primeira, referindo-se a minha pessoa. Aqui o
choro vem do verbo chorar, a primeira pessoa do indicativo, eu choro.
Pois é, meus amigos, por recomendações médicas, submeto-me
nesta data a uma cirurgia inadiável para correção de lesão em meu
joelho.

A segunda, meu coração bate feliz e sei por quê, parafraseando
livremente o nosso querido Pixinguinha. As palavras que seguem são
conseqüência do nosso pedido à Assembléia Legislativa, que, de
forma uníssona, aprovou justa homenagem ao Clube do Choro de
Belo Horizonte e aos músicos de choro de Minas Gerais, a qual hoje
se realiza. Ainda que ausente fisicamente, presente estou com todos
vocês e, mesmo não sabendo nenhum acorde, choro de alegria, ao
ouvir a música genuinamente brasileira.

Dúvida não há, meus amigos, de que a pessoa-síntese do choro é
Pixinguinha, cujo nome verdadeiro é Alfredo da Rocha Viana Filho,
está consignado em sua certidão, que registra o seu nascimento em
23/4/1897, no Rio de Janeiro.

Por iniciativa do bandolinista Hamílton de Holanda e de alunos da
Escola de Choro Raphael Rabello, decretou-se o dia 23 de abril como
o Dia Nacional do Choro, homenagem justa a um dos maiores
compositores da música popular brasileira.

Entre as centenas de músicas inesquecíveis de Pixinguinha, temos
“Carinhoso”, composta em 1916, 1917, “Rosa”, “Vou vivendo”,
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“Lamentos”, “Um a zero”, “Naquele tempo” e “Sofres porque queres”.
Ari Vasconcelos, crítico e historiador, sintetizou de forma admirável a
importância do fantástico instrumentista, compositor, orquestrador e
maestro: “Se você tem 15 volumes para falar de toda a música
popular brasileira, fique certo de que é pouco. Mas, se dispõe apenas
de uma palavra, nem tudo está perdido; escreva depressa:
Pixinguinha”.

Numa rápida passagem por sua vida, sua obra seria suficiente para
verificar o responsável por façanhas surpreendentes como a de
estrear no disco aos 13 anos de idade, revolucionando a interpretação
do choro. O pai, flautista, não só deu a ele a primeira flauta como o
encaminhou para os primeiros professores de música, entre os quais
o grande músico e compositor Irineu de Almeida, o Irineu “Batina”.
Seu primeiro instrumento foi o cavaquinho, mas logo optou pela flauta.
Sua primeira composição, ainda menino, foi “Lata de leite”, um choro
em três partes, como era quase obrigatório à época. Em 1911
incorporou-se à orquestra do rancho carnavalesco Filhas da
Jardineira, onde conheceu seus grandes amigos Donga e João da
Baiana. Em 1919, Pixinguinha gravou “Um a zero”, composta em
homenagem à vitória da seleção brasileira de futebol sobre a
uruguaia, dando ao País seu primeiro título internacional, o de
campeão sul-americano. É impressionante a modernidade desse
choro, mesmo comparado a tantas obras criadas mais de meio século
depois. Na década de 1930, gravou também muitos discos como
instrumentista e várias músicas de sua autoria, entre as quais as
fantásticas gravações de Orlando Silva “Rosa” e “Carinhoso”. Mas o
mais expressivo daquela fase, incluindo mais da metade da década de
1940, foi a sua atuação como arranjador.

Em 1971, um daqueles momentos que levavam seus amigos a
considerá-lo santo: sua mulher, D. Beti, passou mal e foi internada em
um hospital. Dias depois foi ele acometido de mais um problema
cardíaco. Foi também internado no mesmo hospital. Mas, para que ela
não percebesse que ele estava doente, colocava um terno nos dias de
visita e ia visitá-la, como se estivesse vindo de casa. Por essa e por
outras é que Vinícius de Morais dizia que, se não fosse Vinícius,
queria ser Pixinguinha. D. Beti morreu no dia 7/6/72, aos 71 anos de



70

idade. Aos 17/2/73, quando se preparava para ser padrinho de uma
criança na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, parte ao
encontro do Pai Celestial.

O choro, popularmente chamado de chorinho, além de ser um
gênero musical com mais de 130 anos de existência, é também
fenômeno artístico, histórico e social. Conquanto seja conhecido como
choro, o gênero é, em geral, um ritmo agitado e alegre, caracterizado
pelo virtuosismo e pelo improviso dos instrumentistas, que precisam
ter muito estudo e técnica, com pleno domínio do seu instrumento.
São carinhosamente conhecidos como chorões, entre os quais
Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e o nosso querido Pixinguinha.
Com efeito, mais do que o idioma que se costuma partilhar com outros
povos, é a música que traça a verdadeira geografia cultural de um
povo.

Outros se destacaram como notáveis compositores: Zequinha de
Abreu, com “Tico-tico no fubá”; Waldir Azevedo, com “Brasileirinho”;
Jacó do Bandolim, com “Noites cariocas”; Toninho Ramos, com “O
violão e a flor”; e muitos outros.

Na voz de Carmem Miranda, composta por Waldir Azevedo em
1947, “Brasileirinho” se tornou conhecida e eternizada em
apresentações da nossa notável ginasta, a bela Daiane dos Santos.

O choro nesse início era considerado apenas mais uma maneira
chorosa de interpretarem-se as músicas, porém, aos poucos, sob o
improviso dos chorões, foi perdendo as características dos seus
países de origem, e os conjuntos de choros proliferaram na cidade,
estendendo-se ao Brasil. E a paixão pela música, notadamente o
choro, motivou um grupo de pessoas em Belo Horizonte: em reunião
em 31/5/2006, no Bairro Dona Clara, nasce o Clube do Choro de Belo
Horizonte. Tendo como objetivos consignados em ata “personificar
socialmente o grupo de instrumentistas e admiradores do choro
brasileiro que há tanto se reúnem continuamente e, por meio da
música e do convívio saudável, o espírito que do choro emana e,
concomitantemente, promover a divulgação, a preservação e o
estímulo de todos, especialmente da juventude, à prática e ao gosto
desse gênero da música popular brasileira”.

Compondo a primeira diretoria para exercer mandato até 31/5/2011,
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temos: Presidente, Sr. Jonas Cruz; Diretor Cultural, Sr. Sílvio Carlos
Silva Costa; Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. Lúcio Flávio Silva;
Conselho Deliberativo: Presidente, Sr. Acir Benedito Antão; membros:
Sr. Waldir Silva, Sr. Ivan Cunha Melo, Sr. Mozart Secundino de
Oliveira; Sr. Hamílton Gangana. E, cumprindo disposições
estatutárias, com amor inarredável aos fins de sua criação, surge o
exemplar número zero do “Choro na Pauta”, em dezembro de 2007.

Vale a pena, meus amigos - permitam-me assim tratá-los - reportar-
me às palavras do grande comunicador, e notável radialista da Rádio
Itatiaia Acir Antão, que magistralmente assim registra o momento
vivenciado: “Parece que foi ontem a fundação do Clube do Choro de
Belo Horizonte e já estamos comemorando o lançamento desse jornal,
que bem reflete quanto é grande o segmento musical desse gênero na
Capital mineira. O Clube, que congrega os músicos e apreciadores do
choro nas suas mais diferentes manifestações, passa, a partir do
jornal, a ter um elo de comunicação com o grande público, o que,
tenho certeza, exigirá uma política mais arrojada na condução dos
destinos da nossa agremiação”. Prosseguindo enfatiza: “Neste
momento de alegria para todos nós, é bom lembrar aqueles que muito
fizeram pelo choro e que hoje, devido à incapacidade motivada por
doenças, não podem estar junto a nós em sua presença física, mas
fazem-se representar por sua música. O Clube do Choro de Belo
Horizonte está consciente de seu papel no tocante ao resgate de
nossas mais caras tradições. Hoje podemos dizer a despeito de outros
grandes centros brasileiros, somos um dos mais importantes pólos
musicais do Brasil”. Assim conclui Acir Antão.

Com as palavras fortes e firmes, veementes e claras de nosso
amigo e comunicador, estendo meu grande abraço afetuoso aos
fundadores do Clube, a todos os chorões praticantes e ouvintes, em
todo o Estado, motivadores de nossa homenagem.

A Assembléia de Minas, senhoras e senhores, está sempre atenta
às manifestações agregadoras e aos bons propósitos dos que fazem
da música a verdadeira arte de agradar os ouvidos e, do choro, um
particular motivo de enaltecimento e união.

Com esse espírito é que registro o meu pesar de não estar aí
fisicamente, mas presente estou em cada acorde, em cada
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instrumento, em cada pessoa e, por que não dizer?, em cada lágrima
de alegria do choro que alivia e nos torna mais humanos. Parabéns a
todos, recebam o abraço fraterno, carinhoso e humilde deste
Deputado, que, assim como o Legislativo mineiro, se abre, nesta
homenagem, aos propósitos e aos objetivos dos chorões mineiros
registrados em ata. Que Deus permaneça sempre em todos os
corações!

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes ao ouvir a apresentação do

grupo musical Flor de Abacate. O grupo musical Flor de Abacate é
composto pelos músicos Sílvio Carlos, no violão de sete cordas;
Marcos Flávio, no trombone; Rubinho, no bandolim; Dudu Braga, no
cavaquinho; Ramon Braga, no pandeiro. O Flor de Abacate
apresentará a música “Na Glória”, de autoria de Raul de Barros.

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o Deputado Roberto Carvalho, 3º-Vice-
Presidente desta Assembléia, neste ato representando o Exmo. Sr.
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, fará a entrega
ao Sr. Jonas Cruz, Diretor-Presidente do Clube do Choro de Belo
Horizonte, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “Em 31/5/2006, foi fundado o Clube do Choro de
Belo Horizonte, com a finalidade de promover não só a preservação
do choro brasileiro, bem como a sua divulgação, especialmente à
juventude, e o estímulo à prática e apreciação desse gênero musical
pela sociedade mineira. Nas comemorações do Dia Nacional do
Choro, a homenagem do Poder Legislativo a essa valorosa entidade e
a todos os músicos de choro do Estado.”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Jonas Cruz

Exmos. Srs. Deputado Roberto Carvalho, Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, nosso querido amigo e amigo do choro,
representando o Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente
desta Casa; Deputada Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de
Cultura da Assembléia Legislativa; Murilo Badaró, Presidente da
Academia Mineira de Letras; Arnaldo Godoy, Vereador de Belo
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Horizonte e nosso amigo, sempre presente nas rodas de choro do
Clube do Choro de Belo Horizonte e do Bar do Bolão; Deputado Dinis
Pinheiro, que, para nós, está presente com o seu carinho especial,
autor do requerimento para a realização desta homenagem;
Deputados e Deputadas desta Casa, que consideramos presentes;
prezados sócios e sócias do Clube do Choro de Belo Horizonte;
intérpretes e compositores do choro em Belo Horizonte e em Minas
Gerais; minhas senhoras e meus senhores.

O reconhecimento do Legislativo mineiro ao aprovar, por
unanimidade, o requerimento do Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro
para a realização desta sessão solene em homenagem ao Clube do
Choro de Belo Horizonte e a todos os músicos do choro de Minas
Gerais é demonstração de apoio e grande incentivo para que
continuemos o trabalho de divulgação do choro em todo o Estado e,
particularmente, em nossa Belo Horizonte. O choro nasceu na
segunda metade do século XIX, entre a população menos abastada
da cidade do Rio de Janeiro, a partir de uma mescla de elementos de
danças européias como o minueto, a valsa e a polca com o ritmo
lundu, de origem africana, resultando um todo homogêneo que revela
a alma brasileira. O dia 23 de abril tornou-se o Dia Nacional do Choro
a partir de 1997, centenário de nascimento de Pixinguinha, em
reconhecimento ao grande compositor, intérprete e orquestrador, que
soube, com o seu talento, levar o choro aos grandes palcos nacionais
e internacionais. Feliz a nação que pode mostrar o sentimento de seu
povo por meio de música tão ricamente elaborada em suas três
vertentes: a melodia, a harmonia e o ritmo, acrescidas do tempero da
improvisação e da singeleza dos regionais que, em todo o nosso
território, formam as famosas rodas de choro, em torno de uma boa
mesa e com a participação de pessoas de todas as idades e estratos
sociais.

O Clube do Choro de Belo Horizonte foi fundado em 31/5/2006, com
o objetivo de transmitir às novas gerações a riqueza desse gênero
musical. Assim é que, com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte,
estamos apresentando, desde outubro do ano passado, espetáculos
mensais abertos ao público, com grupos de choro do nosso Estado,
no Auditório JK, na sede da Prefeitura, por meio do Projeto BH no
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Choro. A partir do próximo mês, o projeto será estendido às
Regionais, com apresentações em praças públicas da nossa cidade.
Hoje, por iniciativa dos representantes do povo de Minas Gerais,
recebemos esta homenagem solene e tão significativa para a história
que estamos ajudando a construir, homenagem que certamente nos
dará mais força para continuar a caminhada e tornar o choro cada vez
mais tocado e admirado, principalmente pelos jovens belo-
horizontinos e mineiros. Obrigado, Deputado Dinis Pinheiro, pela
iniciativa. Obrigado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, funcionárias e
funcionários da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Revigorados,
nós, os sócios do Clube do Choro de Belo Horizonte e, certamente,
todos os músicos de choro de Minas Gerais, profundamente
sensibilizados, externamos a nossa gratidão. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir apresentação musical

conjunta dos grupos musicais Flor de Abacate e Carona Brasil, que
interpretarão a música “Ária da quarta corda”, de Bach.

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

Caro amigo e Presidente do Clube do Choro de Belo Horizonte,
nosso Mestre Jonas, como todos carinhosamente o conhecem,
pessoa que honra esta Casa com sua presença; todos os chorões e
todas as choronas que nos honram hoje com sua presença nesta
Casa; caro Presidente da Academia Brasileira de Letras, nosso
Senador e Prefeito Murilo Badaró, presença realmente ilustre que
ilumina este ambiente; nossa colega e companheira, também chorona
e admiradora da música, Deputada Gláucia Brandão, Presidente da
Comissão de Cultura; meu querido amigo chorão e sambista Arnaldo
Godoy.

O Deputado Dinis Pinheiro, o autor do requerimento, gostaria tanto
de estar aqui e não pôde comparecer. O Mestre Jonas deu uma
verdadeira aula sobre a história do choro. Nasci em uma família de
chorões. Meu tio tocava bandolim e compunha choro, Mestre Jonas.
Infelizmente, não pudemos registrar e recolher suas músicas, pois, na
época, não havia gravador. Então, o choro faz parte da minha vida e
de todos nós, lá em casa. Ele tinha um conjunto de choro. Eu era
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criança e saía com ele, Acir, para carregar os instrumentos e
acompanhar as rodas de choro que eram feitas de casa em casa. O
choro é exatamente como disse o Mestre Jonas, é parte da alma
brasileira. Nada, nenhuma música fala tanto sobre o espírito do
brasileiro e essa junção, que somos, de culturas. Em lugar nenhum do
mundo tivemos essa síntese das culturas. O ser humano é um só, a
raça humana é uma só, e as culturas são diferentes. O Brasil é uma
síntese dessas culturas. O Beethoven gostava de falar que, quando
compunha as músicas, conversava com Deus. A música do
Beethoven era uma forma de conversar com Deus, e o choro sintetiza
toda essa nossa alma. Daí, esta homenagem ao Clube do Choro. Um
país que não resgata, não preserva e não trabalha a sua memória e
cultura não tem passado nem futuro. Temos passado e futuro. Então,
esse trabalho do Clube do Choro é fundamental e tem trazido frutos.
Vimos aqui o nosso menino que acabou de lançar um disco, o Warley,
um músico extraordinário. Está aí o Flor de Abacate, e quantos
músicos da melhor qualidade mundial temos!

O choro está presente em todas as idades. Fico impressionado
quando vamos assistir a um “show” de choro com a participação da
juventude. Lembro-me de que, na década de 70, falavam que o choro
tinha morrido. Nunca morreu nem morrerá porque a nossa alma não
morre nunca, essa alma e essa nossa história de cultura. Quando
assistia ao Flor de Abacate, o Arnaldo me perguntou se eu não tinha
uns discos. Tenho todos os discos do Flor de Abacate e acompanho.
Há não só o Flor de Abacate, mas todos esses conjuntos, o Waldir
Silva e tantos instrumentistas da melhor estirpe nacional. Lembrava-
me do nosso grande Abel Ferreira, mineiro de Coromandel, que
compôs um dos mais lindos choros que temos na nossa música.
Então, penso que esta homenagem é das mais justas e importantes.
O Clube do Choro é uma semente nova, fincada em terra fértil.
Parabéns, Mestre Jonas e todos vocês que têm feito esse trabalho.
Parabéns aos grupos jovens que estão aí. Vejo ali atrás, Acir, um dos
maiores sanfoneiros da nossa Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Está lá o Cícero. O Cícero, quando toca sanfona, ilumina o mundo. As
meninas do Carona Brasil tocarão aqui para nós, e elas são
belíssimas. O Mestre Jonas falava dos grupos, como o Sarau
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Brasileiro e o Pedacinhos do Céu. Estou sempre lá no Pedacinhos do
Céu, e o Ausier não está aqui, mas toca divinamente. Há ainda o
Siricotico, o Belo Choro e o Corta-Jaca. Ficaríamos aqui a noite toda
inteira falando, mas gostaria de encerrar fazendo uma homenagem a
um dos homens... Penso que todas as mulheres e todos os homens
devem ser homenageados. Sou daqueles da filosofia do Nélson
Cavaquinho: o que tem que fazer, que seja feito em vida, me dêem
em vida as flores, o carinho e a mão amiga. Depois da saudade, a
saudade. Um dos personagens mineiros mais importantes para a
música popular brasileira, que faz um trabalho diário incansável, e
devemos homenagear, é esse homem chamado Acir Antão. Penso
que devemos homenagear o Acir Antão, uma verdadeira trincheira da
cultura, da música popular brasileira e também do choro.

Mestre Jonas, parabéns a todos vocês. Que possamos estar aqui
comemorando 10, 20, 100 anos do Clube do Choro de Belo Horizonte.
Que as melodias continuem encantando as gerações, porque o choro
será sempre a nossa voz, o nosso ritmo e a nossa alma. Parabéns a
vocês.

Apresentação Musical
O locutor - Permitam-me apresentar a quem porventura ainda não

as conheça as integrantes do conjunto musical Carona Brasil, as
cantoras Cássia Mattiello, Rosana Tunes, Ana Mafra, Branca de
Castro e Sílvia Zappolla, que se apresentarão com o grupo musical
Flor de Abacate, interpretando a canção “Flor amorosa”, de Joaquim
Callado e Catulo da Paixão Cearense.

- Procede-se à apresentação musical.
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 28, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 15ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/4/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Ademir Lucas - Carlos Pimenta.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h1min, 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 Ademir Lucas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.
Marcelo Zuculin Júnior, Vice-Presidente da empresa Novo Nordisk,
Produção Farmacêutica do Brasil; a Exma. Sra. Celeste Leite Fróes,
representando o Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes -, Professor Paulo César Gonçalves de Almeida; e os
Exmos. Srs. Adauto Marques Batista, Secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura Municipal de Montes Claros, representando o
Prefeito Municipal, Athos Avelino Pereira; Eduardo Lery Vieira,
Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais
- Indi -; e Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a empresa

farmacêutica Novo Nordisk.
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 Carlos Pimenta
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Boa-noite. Cumprimento o Exmo. Sr. 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Doutor Viana,
representando o Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho; com muito prazer e honra, cumprimento o nosso amigo
Marcelo Zuculin Júnior, Vice-Presidente da empresa Novo Nordisk, na
pessoa do qual cumprimento todos os funcionários, as funcionárias e
os Diretores que se deslocaram de Montes Claros para esta
importante homenagem do povo de Minas Gerais a essa empresa;
cumprimento também a Exma. Sra. Celeste Leite Froés,
representando o Reitor da Unimontes, Prof. Paulo César Gonçalves
de Almeida; o Exmo. Sr. Adauto Marques Batista, Secretário de
Desenvolvimento Econômico de Montes Claros, representando o
Prefeito Municipal, Athos Avelino; as senhoras e os senhores
presentes; a imprensa; o povo de Minas Gerais.

Ao adquirir a antiga Biobrás, a Novo Nordisk, empresa líder mundial
no tratamento da diabetes, trouxe inestimáveis benefícios para Montes
Claros, para Minas Gerais e para o País. Incorporou e aproveitou uma
liderança nacional conquistada desde a década de 70 no processo de
formulação de insulina, que dava ao Norte mineiro, por meio da
Biobrás, uma vanguarda em um mercado internacional profundamente
ligado à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias.

Neste instante, abro um parêntese para mostrar a importância da
Biobrás nesse mercado, não só para Montes Claros, mas para o
nosso país, reportando-me à década de 70, quando o Prof. Marcos
Luiz dos Mares Guia, cientista formado pela Escola de Medicina da
UFMG, associado ao Dr. Walfrido dos Mares Guia, teve a ousadia de
criar e instalar essa empresa em Montes Claros.

A produção de cristais de insulina era, até então, baseada na
extração de pâncreas animais e, em razão da grande demanda e da
falta de matéria-prima, foi naturalmente substituída pela produção de
insulina sintética.

Em 2000, a Biobrás recebeu a primeira patente internacional de
insulina, uma das quatro existentes no mundo, e, dois anos depois, foi
vendida para a empresa dinamarquesa Novo Nordisk. A partir daí, a
Novo Nordisk implantou instalações mais avançadas, com altos
investimento financeiros, gerando centenas de empregos ligados a
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novas formas de envase e de sistemas de aplicação de insulina, como
a caneta aplicadora, utilizando insulinas modernas, análogas à
insulina humana.

A chegada da empresa a Minas, em 2002, trouxe novo entusiasmo a
Montes Claros, impulsionando a economia local, trazendo ainda um
novo interesse nacional para a luta contra o diabetes, hoje
considerada o maior desafio para o sistema público de saúde. A
doença atinge mais de 7 milhões de brasileiros.

A Novo Nordisk tem como missão histórica o controle e a cura da
diabetes, apresentando, entre os seus fundadores, o Prêmio Nobel
August Krogh, preocupado em encontrar a cura para sua esposa na
década de 20 do século passado, quando os prognósticos eram ainda
muito sombrios.

Recentemente, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de
Montes Claros, com a Adnorte e a Unimontes, criou-se na cidade o
projeto de implantação da unidade de diagnóstico de retinopatia
diabética, principal causa de cegueira entre pacientes sem controle do
diabetes.

A Novo Nordisk tem participado e apoiado vários outros programas,
como o de educação ambiental e de saúde nas escolas públicas e,
especialmente, o mantido por seus funcionários junto a idosos e a
crianças recolhidas a orfanatos.

A consciência ambiental da empresa está presente na correta
destinação de resíduos sólidos e na devolução ao meio ambiente da
água utilizada sem poluição e sem produtos nocivos à saúde humana,
através da estação de tratamento de efluentes. Com um crescimento
constante das vendas no mercado de insulinas, mostra também um
ótimo desempenho nos produtos de tratamento laboratorial voltados
para os distúrbios de coagulação e do crescimento, além da reposição
hormonal.

A unidade de Montes Claros constitui a maior fábrica da empresa
fora da Dinamarca, apta para exportar para países como a Alemanha,
a Áustria, o Reino Unido, a Irlanda, a Austrália, a Nova Zelândia, o
Canadá e muitos outros.

Pesquisando novas formas de tratamento e atendendo às
necessidades de nossos profissionais da saúde, além de participar tão
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ativamente da vida do Norte de Minas, a Novo Nordisk vem
melhorando consideravelmente a qualidade de vida de adultos e
crianças submetidos a várias enfermidades, incluindo a hemofilia e os
distúrbios de crescimento.

Por todas essas razões e especialmente pelo seu caráter
empresarial inovador na área da biotecnologia da saúde humana,
estamos homenageando essa empresa, em meu nome, em nome da
Assembléia Legislativa de Minas, do povo mineiro, em nome dos
Deputados integrantes da bancada do Norte de Minas nesta Casa e
em nome do povo de Montes Claros. Estamos homenageando essa
empresa, que, em pouco tempo, cria laços com o povo montes-
clarense, levando o nome do País ao mundo todo, mostrando que
Minas Gerais e o Brasil sabem acolher e apoiar grandes empresas
como a Novo Nordisk, que cria elos importantes e definitivos com o
nosso futuro. Muito obrigado e parabéns a essa grande empresa.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento o Deputado Doutor Viana, representando

o Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Marcelo Zuculin Júnior,
Vice-Presidente da empresa Novo Nordisk, Produção Farmacêutica
do Brasil, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue
contém os seguintes dizeres: “A Novo Nordisk, empresa sediada na
Dinamarca, é líder mundial no tratamento do diabetes. Voltada para o
cuidado da saúde, tem ainda forte atuação em áreas como distúrbios
de coagulação e do crescimento e terapia de reposição hormonal. A
homenagem do Parlamento mineiro à empresa Novo Nordisk, que,
desde 2003, vem realizando elevados investimentos em Montes
Claros, o que contribui, com responsabilidade ambiental, para o
desenvolvimento econômico e social da cidade”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida, com muita alegria, o
Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que foi apoiado por
unanimidade pelos Deputados desta Casa, para fazer parte da
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entrega da placa a essa empresa extraordinária de Montes Claros.
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Marcelo Zuculin Júnior
Boa-noite. Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando
o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Celeste
Leite Fróes, amiga e companheira de vários eventos, representando o
Reitor da Unimontes, o amigo Prof. Paulo César; amigo Adauto
Marques Batista, Secretário de Desenvolvimento Econômico da
Prefeitura de Montes Claros, representando o Prefeito Athos Avelino
Pereira; Eduardo Lery Vieira, batalhador de longa data, um dos
responsáveis por esse projeto se tornar realidade na cidade de
Montes Claros, Presidente do Instituto de Desenvolvimento Integrado
de Minas Gerais; Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem; Deputados, autoridades civis e
militares; caros amigos colegas da Novo Nordisk, Diretores, Gerentes,
familiares, noivos, noivas, filhos; senhores convidados; é difícil
encontrar as palavras corretas que expressem exatamente o orgulho e
a honra que sentem os funcionários da Novo Nordisk com esta
homenagem. Ser homenageado na Casa do povo de Minas Gerais é
uma honraria que não nos passava pela cabeça desde o início desse
projeto. É uma honraria que, definitivamente, deveria estar sendo feita
diretamente ao nosso Presidente Lars Rebien, que, infelizmente, na
Dinamarca, não pôde estar presente, o qual muito me honra
representar aqui hoje.

Quando vou a um evento em que a Novo Nordisk está sendo
homenageada, sempre me pergunto qual é o motivo pelo qual se
homenageia uma empresa e por qual motivo nós, funcionários dessa
empresa, temos de nos sentir honrados com a homenagem. Se
pegarmos o histórico da Novo e o que temos feito em Montes Claros e
na região do Norte de Minas, por si sós os atos lá verificados já se
justificariam, mas gostaria de ir um pouco além e resgatar,
principalmente com meus companheiros da Novo Nordisk, o motivo
pelo qual nos levantamos todo dia de manhã para ir trabalhar nessa
empresa. É óbvio que não são os US$250.000.000,00 de investimento
no Brasil; não é só o maior investimento da Novo Nordisk fora da
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Dinamarca; não é só o maior investimento de uma indústria
farmacêutica em toda a história do Brasil feito de uma única vez; não
é só por esse investimento ter sido feito no Norte de Minas Gerais;
não é só pela Novo ter 20 mil funcionários e ter seu produto espalhado
em todo o mundo. Se não é só isso, o que mais é? Recordo com
meus companheiros o que disse nosso Presidente Lars Rebien
quando da inauguração da fábrica de Montes Claros. O nosso sonho,
o que motiva essa empresa na sua caminhada é derrotar
definitivamente o diabetes no mundo, uma doença que pressupõe 370
milhões de pessoas afetadas nos próximos 20 anos, uma doença que
causa um impacto social extremamente importante no mundo inteiro.

É um sonho da Novo Nordisk, mais que um sonho, é uma atividade
do dia-a-dia dos laboratórios de pesquisa dessa empresa a busca não
apenas, Deputado Carlos Pimenta, do melhor produto para o
tratamento do diabetes, mas da cura do diabetes. Por mais paradoxal
que possa parecer uma indústria farmacêutica buscar a cura para uma
doença que lhe dá, ao final do dia, o seu lucro, é isso efetivamente
que fazemos e acreditamos. Queremos ser uma empresa lembrada
não só por nossos produtos e investimentos, mas será uma honra se
fizermos parte de uma empresa que descobriu a cura do diabetes.

Senhoras e senhores, no Brasil é difícil alguém que não tenha um
caso de diabetes na família, ou que não o terá na família. Falo de uma
posição privilegiada nesse aspecto, porque sou diabético. Para os
senhores terem idéia, em 1500 a.C. um papiro encontrado no Egito já
citava a tentativa de medicar um paciente cuja urina no qual atraía
formigas. Estamos falando de 1500 a.C. Em 200 d.C.,
aproximadamente a 1700 anos, foi citado pela primeira vez o nome
diabetes que, em grego, significa sifão, porque se percebia que o
paciente diabético urinava muito, era como um sifão vertendo água.
Não se fazia idéia do que era a doença.

Em 250 da nossa era, o médico Areteu da Capadócia, grego, cita
uma doença grave e silenciosa na qual o paciente sentia muita fome e
sede, muito cansaço e urinava muito. O diabetes vem rondando a
humanidade, até onde conhecemos, há 3.500 anos. Só em 1650 é
que um médico inglês, Willys, experimentando urina de alguns
pacientes com o mesmo sintoma, percebeu que era muito doce. Ele
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descreve a urina com um cheiro muito doce e com gosto muito forte
de açúcar. Só pouco depois de 1800 é que se descobriu que esse
açúcar era glicose.

Em 1889, outro dia, se contarmos a história da humanidade, fazendo
experimentos em que se removia cirurgicamente o pâncreas dos cães,
verificou-se que o pâncreas tinha, de maneira ainda não muito clara,
um controle sobre a quantidade de glicose que aparecia na urina do
paciente com essa doença desconhecida. Foi mais ou menos nessa
época que deram o nome de diabetes “melitus” à doença, por causa
do gosto de mel da urina, por ela ser doce. Criou-se até um certo
romantismo de uma doença doce que, de doce, efetivamente, não tem
nada, a não ser o nome.

Somente no século XX, em 1921, um médico canadense, Frederick
Banting, e seu assistente Best, um aluno, conseguiram isolar a
insulina, que controlava a quantidade de glicose no sangue. O ano de
1921 foi, realmente, outro dia. Imaginem, uma doença foi detectada
em 1500 a.C., e somente em 1921 é que se descobriu que havia
alguma coisa no pâncreas chamada insulina, que controlava o
diabetes. Por que estou contando essa história? Porque começa aí a
história da Novo Nordisk.

Em 1922, August Krogh e sua esposa Marie Krogh, ele um
fisiologista, Prêmio Nobel de Fisiologia, ela uma médica diabética,
cuja especialidade eram os estudos metabólicos. Em 1920, a
possibilidade de um diabético morrer era enorme, pois não se tratava
o diabetes.

No ano 1000, na Grécia, um médico receitou para os diabéticos
atividades físicas, andar a cavalo era o que se receitava na época.
Isso ajudou muito, mas não resolvia o problema. Desde o ano 1000 já
se falava que a atividade física ajuda muito no controle do diabetes, e
parece que até hoje não aprendemos isso.

Em 1922, August Krogh e Marie Krogh vão para os Estados Unidos
e lá escutam dizer que esses dois médicos canadenses haviam
purificado o hormônio insulina. Como médico fisiologista, ele estava
interessado, muito mais ainda por causa de sua esposa. Na época,
esses médicos tratavam pacientes diabéticos com pâncreas moído,
extraído de cachorros, e obtiveram excepcionais resultados. Então, de
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tratamento nenhum passou-se a ter algum. Em 1922, August Krogh
consegue uma entrevista com os médicos canadenses e os convence
a deixá-lo produzir, ou tentar reproduzir isso na Dinamarca. Ele volta
para a Dinamarca e, em 1922, junta-se a um outro grande cientista,
Hagedorn, e fundam uma empresa chamada Laboratórios Nordisk.
Em 1923, purifica a insulina a partir de pâncreas de boi. Isso foi uma
revolução na medicina. A descoberta do Banting e do Best
revolucionou a medicina, porque deu vida a quem não tinha a menor
esperança de tê-la.

Em 1923, a primeira insulina foi colocada no mercado. Só que tanto
August quanto Hagedorn eram cientistas e não engenheiros, não
sabiam muito bem como produzir, então convidaram outros dois
engenheiros para ajudar a desenhar os tanques e as máquinas para a
produção, a extração da insulina do pâncreas do boi, a purificação
desse cristal e a formulação da insulina. Esses dois engenheiros
juntam-se à Nordisk e um ano depois, por um desentendimento, os
dois saem da Nordisk. Em 1924, fundam o Laboratório Novo. Essas
duas empresas Novo e Nordisk disputam o mercado, desenvolvem,
até 1989, o que são considerados hoje os produtos de ponta no
mundo para o tratamento do diabetes, quando então criam juízo e
juntam as empresas naquela que chamamos hoje de Novo Nordisk.
Então, em 1989, nasce a Novo Nordisk da fusão da Novo e da
Nordisk, cuja história se junta à história do desenvolvimento do
tratamento do diabetes no mundo.

Em 2001, a Novo Nordisk começa uma negociação para adquirir a
única empresa da América Latina que produzia insulina com
qualidade, a Biobrás, da qual eu e a maioria dos gerentes aqui
presentes fizemos parte. Em 2003, finalizou-se a aquisição da
empresa. Em 2004, a Novo Nordisk vem para Montes Claros com
esse investimento, para fazer essa nova planta. Em 2006, a planta
estava completa.

No dia 28/3/2008, tivemos o prazer e a honra de entregar à Áustria o
primeiro lote de insulina produzido em Montes Claros. A partir de
agora, nossa empresa está pronta para entregar essa insulina para o
mundo.

Essa história da Novo Nordisk, que se confunde com a história do
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desenvolvimento do tratamento do diabetes, com a história do August
Krogh e de Marie Krogh, nos dá a certeza de que, desde 1922, vamos
vencer o diabetes. Naquela época, ele já dizia que ia vencer o
diabetes. Isso me dá o prazer de ser gerente dessa empresa. Isso me
faz acreditar que um dia vamos descobrir a cura para essa doença e
ninguém mais vai passar todos os percalços que ela traz para a vida
das pessoas.

Portanto, Deputado Carlos Pimenta, o que estamos fazendo em
Montes Claros nos orgulha muito. Esses produtos garantem a vida de
milhões de pessoas. É um produto com uma qualidade que muitos
duvidavam que seria possível de se conseguir no Norte mineiro. É um
orgulho para mim provar que o Norte de Minas faz o que quiser e o
que precisar ser feito, com a mesma qualidade de qualquer empresa
de qualquer lugar do mundo. Por isso, aceitamos essa honraria com
muito orgulho.

Agradeço a honraria em nome de todos os funcionários da Novo
Nordisk, agradeço ao Norte de Minas por ter aceito a Novo Nordisk, a
todos os montes-clarenses que vibram com essa empresa, que
sentem orgulho em dizer que conhecem alguém que trabalha
conosco, que sentem orgulho de dizer que seu filho trabalha conosco.

Muito obrigado a todos pela presença. Esperamos em Deus que,
num próximo encontro, possamos dizer que nosso sonho se tornou
realidade e que o diabetes foi definitivamente vencido, que
encontramos a cura.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia,

que, sob a regência do maestro Guilherme Bragança, executará as
músicas “Magnificat” e “Bandeira do Divino”, acompanhado ao teclado
por Antônio Carlos Magalhães.

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

Cumprimento o Exmo. Sr. Marcelo Zuculin Júnior, Vice-Presidente
da empresa Novo Nordisk Produções Farmacêuticas do Brasil, e sua
esposa Vera Lúcia, aqui presente. Na pessoa dos dois, cumprimento a
família e principalmente a família Novo Nordisk. Cumprimento a
prezada amiga Sra. Celeste Leite Froes, que representa aqui nosso
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amigo Reitor da minha querida Unimontes, onde também formei-me
médico em 1975. Formei-me novo, Profa. Celeste. Cumprimento o
Prof. Paulo César Almeida, é uma alegria tê-lo na nossa Mesa na
noite de hoje. Cumprimento o Sr. Adauto Marques Batista, Secretário
de Desenvolvimento Econômico da cidade de Montes Claros, que aqui
representa o Prefeito da cidade, meu colega médico Athos Avelino.
Cumprimento, com muita alegria, Eduardo Lery Vieira, Presidente do
nosso Indi, que faz um grande trabalho nesse Instituto. Parabenizo e
cumprimento o autor do requerimento que deu origem a esta bela e
justa homenagem, Deputado e colega, também médico, Carlos
Pimenta, nosso grande amigo de quem aprendemos a gostar na
caminhada da vida pública. Cumprimento o Deputado Ademir Lucas,
que nos honra com sua presença; os Diretores; os gerentes; os
funcionários da empresa; os convidados; a imprensa presente; os
funcionários da Casa; o Coral da nossa Assembléia, sob a regência
do nosso maestro Guilherme Bragança; os telespectadores da TV
Assembléia; senhoras e senhores, a presença da empresa
farmacêutica Novo Nordisk em Minas Gerais, especificamente no
Norte do Estado, com elevados investimentos na fábrica de Montes
Claros, torna-a merecedora deste reconhecimento da Assembléia
Legislativa, em nome do povo mineiro.

Além de líder mundial no tratamento de diabetes, comercializando
insulina desde 1923, quando surgiu na Dinamarca, a empresa atua
em outras áreas de fundamental importância médica, como nos
tratamentos dos distúrbios de coagulação e de crescimento e na
terapia de reposição hormonal.

A alta relevância de sua função social, essencial para a saúde
pública, acompanha-se do investimento, em uma de nossas regiões
mais carentes, de nada menos de 200 milhões de dólares aplicados
na maior fábrica de insulina da América Latina. Recentemente
inaugurada, representa a nova fábrica uma planta industrial dotada da
mais avançada tecnologia disponível no mundo.

É política desta Assembléia o apoio e o aplauso a todos os projetos
que representem nossas vocações e potencialidades econômicas,
pela geração de renda, emprego e o conseqüente desenvolvimento
social.



87

Há algumas décadas, graças à Biobrás, Montes Claros havia-se
tornado a grande referência nacional na produção de insulina, líder no
mercado continental. Com a aquisição da fábrica pioneira pela Novo
Nordisk, garantiu-se não só a permanência na região desse
importante segmento, produzindo com qualidade, como também a sua
necessária expansão.

A realidade representada pela maior unidade fabril do grupo fora da
Dinamarca é o resultado de uma forte cooperação com os governos
municipal, estadual e federal. Médicos, pacientes e a sociedade em
geral reconhecem o esforço de seus laboratórios e o forte
comprometimento com seus empregados e com a região Norte
mineira. Por esta confiança em Minas Gerais, sobretudo, sentimo-nos
infinitamente orgulhosos e gratos à empresa, na esperança de que
essa parceria com o Estado continue a gerar novos frutos e um
permanente sucesso. 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 29, 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 29/4/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este
ao Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
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 Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir, em audiência pública, a atitude dos
bancos, que, em vista de regulamentação do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central (que estabelece a manutenção das
tarifas bancárias pelo prazo mínimo de 180 dias, a partir do primeiro
reajuste após sua entrada em vigor, em 30/4/2008), se anteciparam e
anunciaram reajustes que chegam, em alguns casos, a 150% em
relação a janeiro do ano passado. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir as Sras. Cristiane Rodrigues de Carvalho,
Assessora do Procon Estadual, e Stael Christian Riani Freire,
Coordenadora do Procon de Belo Horizonte; e os Srs. Ademiro Vian,
Assessor Técnico da Federação Brasileira de Bancos - Febraban -, e
Marcelo Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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. Neste momento, registra-se a presença do Deputado
Célio Moreira. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião 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. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.660/2007 no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas nºs 3 e 4, apresentadas pelo
relator, Deputado Délio Malheiros. 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 2.233/2008. 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 Antônio Júlio, em que solicita
seja realizada audiência pública para discutir o bloqueio dos telefones
celulares instalados no interior do Estado pelo Programa Minas
Comunica, quando se realizam ligações para aparelhos de operadoras
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diferentes daquelas que já prestam serviços às comunidades.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados, dos parlamentares e demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 250/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Comitê Cidadania contra a Fome e
pela Vida, com sede no Município de Ipatinga.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 250/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Comitê Cidadania contra a Fome e pela Vida, com sede no Município
de Ipatinga, que tem por objetivo combater a pobreza arrecadando
recursos, alimentos e outros bens para serem doados e fazendo
cadastramento das pessoas necessitadas.

O Comitê ainda ministra cursos profissionalizantes, principalmente
na área da saúde, da nutrição e da alimentação alternativa. Administra
projetos e programas de combate ao desemprego e, para tanto,
organiza comitês por região, bairro, rua.

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

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

250/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.441/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
1.441/2007 visa declarar de utilidade pública a Associação para
Valorização Ambiental e Social Cachoeirense, com sede no Município
de Cachoeira de Minas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a este colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforma preceitua o art. 103, I,
“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, que
tem como finalidades precípuas a defesa e a conservação do meio
ambiente.

Por meio de estudos e pesquisas, divulga as causas dos problemas
ambientais e as alternativas para solucioná-los, dentro de processos
de desenvolvimento ecologicamente sustentável. Promove atividades
voltadas à cultura e à preservação do patrimônio histórico do
Município e da região vizinha.

Ademais, na área de assistência social, combate a fome e a
pobreza, motivo pelo qual acreditamos ser a instituição merecedora do
título de utilidade pública.

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

nº 1.441/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.868/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório



91

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Estrela do Indaiá - Apae -, com sede
nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.868/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Estrela do Indaiá.

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, § 2º, 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. 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 1.868/2007.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.908/2007
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos José
Verçosa Júnior, 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 1.908/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Lar dos Idosos José Verçosa Júnior, com sede no
Município de Sabará, que tem como finalidade precípua praticar ações
de assistência social dirigidas às pessoas idosas do sexo feminino e
suas respectivas famílias.

Para atingir suas metas, mantém estabelecimentos destinados a
abrigá-las e oferece-lhes vestuário, alimentação e assistência médica
e odontológica. Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de
vida das idosas sob seus cuidados, fortalecendo a sua auto-estima e o
sentimento de fraternidade entre elas.

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

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

nº 1.908/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.933/2007

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 Banda de Música Nossa
Senhora Auxiliadora, com sede no Município de Rio Piracicaba.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/12/2007, vem a matéria
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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 1.933/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Banda de Música Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no
Município de Rio Piracicaba.

Os requisitos para que as entidades 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 percebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 5º do seu estatuto determina que a
entidade não remunera as atividades de seus dirigentes, Conselheiros
e associados, e o art. 40 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 1.933/2007.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.955/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a União Tricordiana das Associações
de Moradores, com sede no Município de Três Corações.

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 1.955/2007 pretende declarar de utilidade pública

a União Tricordiana das Associações de Moradores, que tem como
finalidade básica promover o fortalecimento das associações de
moradores da região em que atua por meio de ações sociais,
esportivas, educativas, culturais e do incentivo à solidariedade
humana.

Para a consecução de suas metas, presta serviço gratuito e
permanente de assistência social, promove ações de combate à fome
e à pobreza, de proteção à saúde da família, da maternidade, da
infância e da velhice e participa de campanhas educativas,
informativas e beneficentes.

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 1.955/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.997/2008

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

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 1.997/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Aldeia, com sede no
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Município de Lajinha, que possui como finalidade precípua congregar
órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições
socioeconômicas da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais e
culturais; ampara o pequeno produtor rural, assegurando-lhe
condições para sua permanência no campo; orienta quanto à
preservação do meio ambiente e representa a comunidade junto a
órgãos públicos e entidades privadas, fazendo reivindicações
diversas.

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

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

nº 1.997/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.016/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade,
Justiça e Trabalho nº 37, com sede no Município de Guaxupé.

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 2.016/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Loja Maçônica Fraternidade, Justiça e Trabalho nº 37, com sede no
Município de Guaxupé, que tem como finalidade precípua o
aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade local,
assim como o zelo pelo seu bem-estar.

Além de implementar o estudo profundo da filosofia maçônica,
professando e defendendo a liberdade de pensamento, o que constitui
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a essência da sua ação e dos seus princípios, pratica, também, a
assistência social, amparando os mais necessitados.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.016/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.018/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

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 2.018/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Feirantes de Ipatinga, que tem como finalidade
precípua representar e defender os interesses dos seus associados.

Para a consecução de seus objetivos, promove e incentiva o
cooperativismo, buscando a melhoria das condições socioeconômicas
da comunidade, celebra convênios com entidades públicas e privadas
para ampliar e subsidiar suas atividades, orienta sobre a preservação
do meio ambiente e organiza eventos sociais, buscando uma
convivência saudável dentro da classe que representa.

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 2.018/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.026/2008

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 União das Associações de Moradores
de Mariana – Uamma –, com sede no Município de Mariana.

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 2.026/2008 pretende declarar de utilidade pública

a União das Associações de Moradores de Mariana, que tem como
finalidade precípua trabalhar pelo fortalecimento dos movimentos
comunitários.

Para a consecução de sua meta, contribui para a formação e
organização de associações de moradores, promove encontros,
debates e seminários para discutir assuntos de interesses da
comunidade e busca a formação das legítimas lideranças dos bairros
situados nos distritos e na sede do Município.

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

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

nº 2.026/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.052/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Lar do
Menor São Camilo de Lellis, com sede no Município de Campestre.

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 2.052/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis, com
sede no Município de Campestre, que tem como finalidade precípua
promover a melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais,
especialmente crianças carentes.

Para dar suporte a esse trabalho, desenvolve ações nas áreas da
saúde, da educação, da cultura, do esporte e do lazer, combate a
fome e a pobreza, presta aos seus assistidos apoio moral e espiritual
e celebra convênios com órgãos públicos e privados visando 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 2.052/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.068/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Central de Ouro Preto da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ouro
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Preto.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.068/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Central de Ouro Preto da Sociedade de São Vicente de
Paulo, que tem como finalidade precípua prestar serviços aos
moradores locais, principalmente ao segmento mais carente.

O Conselho desenvolve atividades de assistência social, promove
eventos culturais, esportivos e de lazer através dos seus conselhos
particulares, conferências vicentinas, obras unidas e especiais. Dessa
maneira, intenta assegurar aos seus assistidos integridade e
dignidade, confortá-los e amenizar suas dificuldades materiais.

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

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

nº 2.068/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.102/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Renascer do Bairro
Buganville II e Adjacências, com sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.102/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Renascer do Bairro Buganville II e Adjacências, com
sede no Município de Contagem, que tem como finalidade precípua
realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da
população local. Dessa maneira, busca o aperfeiçoamento moral,
intelectual, social e o progresso material da comunidade, assim como
zela pelo seu bem-estar.

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

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

nº 2.102/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.121/2008

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 a Casa da Criança de Presidente
Olegário, 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 2.121/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Casa da Criança de Presidente Olegário, que tem como finalidade
precípua promover gratuitamente ações que visem ao
desenvolvimento integral dos seus assistidos, priorizando os filhos dos
trabalhadores locais.

Para dar suporte às suas iniciativas, busca conhecer os programas
intersetoriais na área da assistência e da educação, nos níveis
federal, estadual e municipal, e luta por garantir a universalidade e a
qualidade da atenção dispensada à criança e à sua família, na
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perspectiva de concretizar os seus direitos e as oportunidades de
acesso aos bens socioculturais necessários à sua formação.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.121/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.135/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de
Monte Sião e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.

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 2.135/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Rural de Monte Sião e Adjacências, com
sede no Município de Montes Claros, que tem como finalidade
precípua congregar órgãos e pessoas interessadas em defender os
direitos e as demandas da comunidade local.

Com o propósito de atingir suas metas, protege a saúde da família,
da criança e do idoso, ampara crianças e adolescentes carentes,
proporciona aos seus associados atividades sociais, culturais e
desportivas, combate a fome e a pobreza, promove a habilitação de
portadores de deficiência, possibilita a inserção dos seus beneficiados
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no mercado de trabalho, orienta sobre a preservação do meio
ambiente e celebra convênios com instituições 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 2.135/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.169/2008

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 a Associação Ubaense de
Paraplégicos, com sede no Município de Ubá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008 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 2.169/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Ubaense de Paraplégicos, com sede no
Município de Ubá.

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 instituição determina no art. 29 que as
atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, vantagens ou
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bonificações, e, no art. 31, parágrafo único, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubá - Apae - ou a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.169/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.180/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Agência de Cooperação
Intermunicipal em Saúde Pé da Serra – Acispes –, 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 2.180/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra, com
sede no Município de Juiz de Fora, que possui como finalidade
precípua assegurar condições favoráveis para que os Municípios
associados executem com eficiência os programas e metas do
Sistema Único de Saúde.

Em vista disso, adquire os bens necessários, para alcançar o seu
propósito; firma convênios com órgãos públicos e entidades privadas
para subsidiar suas iniciativas; presta aos Municípios filiados serviços
de natureza diversa, fornecendo-lhes também recursos humanos e
materiais.

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 2.180/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.181/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em epígrafe
tem como objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-132
que liga os Municípios de Alto Rio Doce e Cipotânea.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 1º/4/2008, a relatoria baixou o projeto em diligência ao Diretor-
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG - a fim de que prestasse informações que
subsidiassem a apreciação da matéria, o que se deu mediante nota
técnica datada de 11/4/2008.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.181/2008 tem como escopo dar a

denominação de Prefeito Ely Pereira ao trecho da Rodovia MG-132
que liga os Municípios de Alto Rio Doce e Cipotânea.

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 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
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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-se destacado por serviços prestados à coletividade.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada à Mesa da Assembléia ou aos titulares dos
Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério
Público, sendo adequada a apresentação do projeto por membro
deste Parlamento.

Por fim, cumpre esclarecer que o Diretor-Geral do DER-MG, por
meio da citada nota técnica, manifestou-se favoravelmente à
pretensão do projeto e informou que o referido segmento viário não
possui denominação oficial.

Diante dessas considerações, não há 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° 2.181/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.186/2008
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 Monsenhor Lincoln Ramos,
com sede no Município de Ubá.

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 2.186/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Monsenhor Lincoln Ramos, com sede no Município de
Ubá, que possui como finalidade precípua prestar assistência a
dependentes químicos e a pessoas carentes, como moradores de rua,
desempregados, andarilhos e excluídos da sociedade.

Assim, desenvolve suas atividades em prol das pessoas em
situação de vulnerabilidade, buscando habilitá-las a uma profissão e
inseri-las no mercado de trabalho e no convívio 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 2.186/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.190/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos e
Defensores dos Moradores do Bairro Ipê - Admi -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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 2.190/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Amigos e Defensores dos Moradores do
Bairro Ipê, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como
finalidade precípua congregar órgãos e pessoas interessadas em
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defender direitos e demandas dos moradores locais.
Dessa forma, zela pela conservação e manutenção da infra-

estrutura urbana, promove atividades nas áreas da educação, do
esporte e lazer, contribui para a melhoria da segurança e do
transporte e celebra convênios com órgãos públicos com o objetivo de
implementar 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 2.190/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.204/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto Sociocultural e Esportivo
Alecrim Dourado, 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 2.204/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Sociocultural e Esportivo Alecrim Dourado, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade precípua
promover ações que visem à defesa dos direitos da criança e do
adolescente, com o apoio de seus familiares e da comunidade onde
vivem.

Para a consecução de seus propósitos, desenvolve atividades nas
áreas da cultura, do lazer, do esporte e da educação, oferece cursos
de qualificação profissional e orienta sobre a preservação da natureza.
Luta por garantir a universalidade e a qualidade da atenção
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dispensada à criança e ao adolescente, na perspectiva de concretizar
os seus direitos e as oportunidades de acesso aos bens socioculturais
necessários à sua formação.

Dessa maneira, o Instituto torna-se merecedor do título de utilidade
pública.

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

nº 2.204/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.205/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros
Ipanema, Santa Rosa & Cia., com sede no Município de Igarapé.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.205/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores dos Bairros Ipanema, Santa Rosa &
Cia., com sede no Município de Igarapé, que tem como finalidade
precípua defender as demandas dessas localidades.

Com o propósito de atingir sua meta, organiza manifestações
reivindicando a melhoria da prestação de serviços públicos e
particulares aos moradores dos referidos bairros, desenvolve
programas de conscientização junto aos associados e à comunidade
em geral sobre seus direitos, leva ao conhecimento das autoridades
constituídas e entidades oficiais as obras de infra-estrutura
consideradas prioritárias pelos habitantes e oferece atividades nas
áreas da educação, cultura, esporte e lazer.

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 2.205/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.206/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Luchesi e Adjacências – Ambla –, com sede no Município de Bambuí.

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 2.206/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro Luchesi e Adjacências, com
sede no Município de Bambuí, que tem como finalidade precípua
desenvolver e apoiar ações para a defesa da qualidade de vida dos
moradores locais.

Para alcançar suas metas, promove atividades nas áreas da
educação, da cultura, do esporte e do lazer, zela pelo embelezamento
do bairro, combate a fome e a pobreza, protege a saúde da família, da
infância e da velhice e firma convênios com órgãos públicos e
entidades privadas para ampliar e 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 2.206/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Elisa Costa, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.209/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos do Residencial Vale Verde – Amarv –, com sede no Município
de Ipaba.

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 2.209/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos do Residencial Vale Verde,
com sede no Município de Ipaba, que tem como finalidade precípua
desenvolver e apoiar ações para a defesa da qualidade de vida dos
habitantes locais.

Tendo em vista o seu propósito, promove atividades nas áreas da
saúde, da educação, da cultura, do esporte e do lazer, fomenta o
crescimento de emprego e renda no local de sua atuação, adquire
bens patrimoniais móveis e imóveis necessários para o
desenvolvimento das suas finalidades, representa os associados
perante órgãos públicos e privados e orienta sobre a preservação do
meio ambiente.

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

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

nº 2.209/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.210/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Casa Espiritual
Redenção, com sede no Município de Belo Horizonte.

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
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.210/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Casa Espiritual Redenção, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública, determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade
pública a associação ou a fundação constituída com o fim exclusivo de
servir desinteressadamente à coletividade.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação, do esporte e da
cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o
faria, sem distinção de raça, cor, credo ou convicções políticas, não
tendo o lucro como finalidade. A atribuição do título implica, portanto,
o estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa
privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso I do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o Texto Constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a
liberdade de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
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previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.
Ressalte-se que a Casa Espiritual Redenção é uma entidade que se

configura como organização religiosa, pois, segundo o art. 2º de seu
estatuto, tem como finalidades principais: dedicar-se ao estudo e à
prática do espiritismo, no seu tríplice aspecto filosófico, científico e
religioso, de acordo com a codificação de Allan Kardec e obras
espíritas subseqüentes e complementares, surgidas com o
desenvolvimento natural da doutrina espírita, assim como o estudo e a
prática de atividades esotéricas e de medicina alternativa; difundir a
doutrina espírita por todos os meios lícitos e possíveis, bem como as
demais atividades da entidade; e trabalhar sem sectarismo pessoal ou
de grupo pela efetivação da fraternidade humana, pelo conhecimento
e prática do bem, do belo, da justiça, do amor e da verdade,
inspirando-se, especialmente, no Evangelho de Jesus.

Portanto, a declaração de utilidade pública da referida entidade
contraria os preceitos constitucionais que impõem a tolerância
religiosa e veda ao Estado estabelecer alianças com instituições que
têm como objetivo a propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.210/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.244/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Vila Vicentina de Cristais,
com sede nesse Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 10/4/2008, 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
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O Projeto de Lei nº 2.244/2008 objetiva declarar de utilidade pública
a Vila Vicentina de Cristais.

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 percebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 16, § 3º, do seu estatuto determina
que a entidade não remunera os cargos de sua diretoria e do conselho
fiscal, bem como as atividades de seus associados; e o art. 35 dispõe
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
entregue a instituição congênere, preferencialmente com atividades no
Município e vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
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 2.244/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.247/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Beneficente
Robson Crusoé, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008 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
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O Projeto de Lei nº 2.247/2008 tem por finalidade declarar de
utilidade pública o Grupo Beneficente Robson Crusoé, com sede no
Município de Pedro Leopoldo.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
27 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e sócios não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 29 que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e
reconhecida de utilidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.247/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.249/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Adeodato – Ambad –, com sede no Município de
Santa Luzia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008 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



115

Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.249/2008 objetiva declarar de utilidade pública
a Associação dos Moradores do Bairro Adeodato, com sede no
Município de Santa Luzia.

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. 11 do seu estatuto determina
que as funções de membro da diretoria não farão jus a qualquer
remuneração, e o art. 42 preceitua que, no caso de sua dissolução, os
bens remanescentes serão destinados a entidade congênere, com
personalidade jurídica, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.249/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.250/2008
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  Integrado  de Ação
Social Comunitária - Ciasc -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.250/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro Integrado de Ação Social Comunitária, 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, § 2º, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas; e no art. 34 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.250/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.251/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo César, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores PA Santa Cecília - Appasc -, com sede no Município de
Campos Altos.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 10/4/2008, 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 2.251/2008 objetiva declarar de utilidade pública
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a Associação dos Produtores PA Santa Cecília, com sede no
Município de Campos Altos.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará as atividades de seus Diretores e
Conselheiros, e o parágrafo único do art. 32 dispõe que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.251/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.253/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Familiares
e Usuários da Saúde Mental de Caeté, com sede no Município de
Caeté.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008 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 2.253/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Familiares e Usuários da Saúde
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Mental de Caeté.
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.
12 que as atividades dos seus Diretores e associados não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer lucros
sobre resultados de ações e operações previstas no estatuto, bem
como sobre a alienação de bens, direitos ou patrimônio da entidade; e
no art. 30 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade sediada no Município de
Caeté, com fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.253/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.254/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.254/2008, do Deputado Célio Moreira, tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Agremiação França Futebol
Clube, com sede no Município de Nova Lima.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/4/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.254/2008 tem por objetivo declarar de utilidade
pública a Agremiação França Futebol Clube, com sede no Município
de Nova Lima.

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,
art. 66, que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será
destinado a obras assistenciais de caráter filantrópico; e o art. 77
dispõe que ela não remunera seus dirigentes, Conselheiros,
associados ou instituidores.

Esclarecemos que a Emenda nº 1, apresentada na parte conclusiva
deste parecer, tem por objetivo adequar o nome da entidade à forma
consignada no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.254/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o França Futebol Clube,

com sede no Município de Nova Lima.”.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.257/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
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Ação Social, Cultural e de Comunicação - Acascc -, com sede no
Município de Formiga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/4/2008 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 2.257/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Ação Social, Cultural e
de Comunicação, com sede no Município de Formiga.

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 vantagens ou benefícios, a qualquer título; e no art. 43
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, sediada no Município de Formiga,
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 2.257/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.258/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Formiga - CDL-Formiga -, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 11/4/2008, 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 2.258/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Câmara de Dirigentes Lojistas de Formiga.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações 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 percebem pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 22 do seu estatuto determina que os
cargos de sua diretoria não são remunerados; e o art. 65 dispõe que,
em caso de dissolução, o destino do patrimônio remanescente será
decidido pela assembléia geral, aplicando-se, portanto, o art. 61 do
Código Civil, que prevê a transferência desses bens a instituição
municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, com o objetivo
de adequar o nome da entidade ao que consta no art. 1º de seu
estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.258/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Câmara de Dirigentes

Lojistas de Formiga, com sede no Município de Formiga.”.
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.259/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Nova Geração
Matheus e Marcos, com sede no Município de Astolfo Dutra.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/4/2008 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 2.259/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo Nova Geração Matheus e Marcos, com sede
no Município de Astolfo Dutra.

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.
19 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou
bonificações; e no art. 22, parágrafo único, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere sediada no Município de Astolfo Dutra.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.259/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely
Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.264/2008

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 Clube Atlético
Guará, com sede no Município de Uberlândia.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 12/4/2008, 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 2.264/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Clube Atlético Guará, com sede no Município de Uberlândia.
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 pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no § 1º do seu art.
66, que, em caso de dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a obras assistenciais de caráter filantrópico; e, no art. 76,
que ela não remunera os cargos de direção.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.264/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 699/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O projeto de lei em tela, resultante do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 2.037/2005, a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Conceição das Alagoas o imóvel que
menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/4/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos
arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 699/2007 de autorizar o Poder Executivo a

fazer a reversão ao Município de Conceição das Alagoas do imóvel
constituído de terreno com área de 3.080,00m² situado na Rua
Quintino Bocaiúva, esquina com Rua Aimorés, nesse Município,
conforme registro nº 4.165, a fls. 38v. a 39v. do Livro 3-G, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição das Alagoas.

Esse bem foi doado ao Estado pelo Município de Conceição das
Alagoas, em 1968, para que ali fosse construído um grupo escolar, o
que efetivamente não se concretizou, pois a edificação da escola se
deu em outra área.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para
a alienação de bens imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, exige, além da referida
autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse
público.

Em satisfação a tal interese, o parágrafo único do art. 1º da
proposição estabelece que o imóvel será destinado à edificação de
uma Unidade Integrada de Desenvolvimento Social, com o objetivo de
promover a oferta de serviços de assistência social, educação, saúde,
alimentação, cultura, esporte e lazer às pessoas de baixa renda.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 699/2007.
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.898/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto em epígrafe
“cria a Área de Proteção Ambiental do Córrego do Cachorro Magro e
Mata do Inferno”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

No dia 26/2/2008, esta Comissão aprovou requerimento solicitando
que a matéria fosse baixada em diligência ao Instituto Estadual de
Florestas – IEF. No dia 12/3/2008, a referida autarquia encaminhou o
Ofício nº 058/DG/Sisema, subscrito por seu Diretor-Geral, com as
informações solicitadas na diligência.

Cumpre-nos, agora, examinar o projeto quanto aos seus aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva instituir uma unidade de

conservação de uso sustentável, localizada nos Municípios de Belo
Horizonte e Sabará, com área de 203ha, sob a denominação de Área
de Proteção Ambiental Córrego do Cachorro Magro e Mata do Inferno.

De conformidade com o inciso III do § 1º do art. 225 da Constituição
Federal, incumbe ao poder público definir, em todas as unidades da
Federação, os espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, admitida a sua alteração ou supressão
somente por meio de lei.

A expressão “poder público”, contida nessa norma constitucional,
compreende os Poderes Executivo e Legislativo, nas três esferas de
governo. Isso quer dizer que a União, os Estados e os Municípios
poderão criar esses espaços territoriais por meio de duas espécies de
ferramentas jurídicas: decreto, que é ato privativo do Chefe do Poder
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Executivo, e lei, cuja iniciativa, no caso, submete-se ao princípio geral
estabelecido no “caput” do art. 61 da Constituição da República, no
plano federal, e no “caput” do art. 65 da Constituição mineira, no
âmbito do Estado.

No veto presidencial - mantido pelo Congresso Nacional - ao § 1º do
art. 22 da Lei Federal nº 9.985, de 2000, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC -, foram tecidas as
seguintes considerações com suporte no Texto Magno:

“O art. 225, § 1o e seu inciso III, é de clareza meridiana ao
estabelecer que ao Poder Público, vale dizer, no caso, ao Poder
Executivo e ao Poder Legislativo, cabe definir, em todas as unidades
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão somente
permitidas através de lei. A definição dos espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos é da competência
tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, indistintamente,
sendo que tão-somente a alteração e a supressão desses espaços e
componentes protegidos dependem de autorização do Poder
Legislativo mediante lei. Assim, ao exigir lei para criação (definição)
desses espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, este dispositivo subtraiu competência
atribuída ao Poder Executivo no preceito constitucional constante do §
1o e seu inciso III do art. 225 da Carta Maior, razão pela qual sugere-
se o seu veto face a sua inequívoca inconstitucionalidade” (Grifo
nosso.)

Portanto, sob a perspectiva estritamente formal, a iniciativa
parlamentar do processo legislativo está em conformidade com o
ordenamento jurídico.

Todavia, a proposição padece de vício material – a falta de estudos
técnicos –, que é um requisito exigido pela citada Lei Federal nº 9.985,
nos seguintes termos:

“Art. 22 - As unidades de conservação são criadas por ato do Poder
Público.

§ 1º - (Vetado.)
§ 2º - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida

de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a
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localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade,
conforme se dispuser em regulamento”. (Grifo nosso.)

Por sua vez, o Decreto Federal nº 4.340, de 2002, que regulamenta
o mencionado art. 22, assim dispõe:

“Art. 2o - O ato de criação de uma unidade de conservação deve
indicar:

I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a
área da unidade e o órgão responsável por sua administração;

II - a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas
Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável;

III - a população tradicional residente, quando couber, no caso das
Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e

IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional
envolvidas”.

Com o intuito de sanar a principal irregularidade do projeto - a falta
de estudos técnicos -, a proposição foi baixada em  diligência  ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF. Este, por um lado, não
encaminhou a esta Casa os estudos solicitados; por outro, identificou
diversos problemas no projeto.

Nos termos do Parecer Técnico nº 023/2008, da SUCT/Semad, o
qual não pode ser confundido com os estudos mencionados na
legislação, a área em questão possui atributos ecológicos insuficientes
para justificar sua transformação em espaço especialmente protegido.

Para o IEF, o tamanho da área é incompatível com a categoria Área
de Proteção Ambiental: na localidade, identifica-se apenas uma única
área remanescente de vegetação natural, de pouca extensão e
reduzida potencialidade para se conectar a outras.

Ressalta-se, também, o fato de que o perímetro proposto para a
APA demonstra que esta se insere no âmbito de outras unidades de
conservação já existentes, compondo o que a legislação denomina de
“mosaico”. Todavia, o referido parecer técnico não esclarece em qual
unidade de conservação se insere a área de que trata o projeto em
tela. Supomos tratar-se da APA Sul, cujos limites foram redefinidos
pela Lei Estadual nº 13.960, de 2001.

Assim, por dispor unicamente de um levantamento preliminar da
região, constante no citado parecer técnico, em que é demonstrada a
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impropriedade e a inadequação de se transformar a referida área em
um espaço territorial especialmente protegido, resta-nos concluir pela
impossibilidade de tramitação do projeto nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.898/2007.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.927/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em epígrafe
“disciplina o uso de capacete pelo condutor de motocicleta e pelo
passageiro nos estabelecimentos de acesso público no Estado de
Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública, para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame pretende proibir a entrada de pessoas usando

capacete ou outro tipo de objeto que dificulte sua identificação em
estabelecimentos comerciais, prédios e condomínios residenciais,
agências bancárias, repartições e locais públicos. Determina, ainda,
que, nos postos de combustível e nos estacionamentos, os usuários
de capacete deverão retirá-lo assim que descerem da motocicleta.
Obriga, por fim, os comerciantes a afixar, na entrada do
estabelecimento, aviso de que não é permitido entrar usando
capacete.

Em sua justificativa, o autor sustenta que a medida é motivada pela
onda crescente de ilícitos praticados por pessoas utilizando capacete,
o que oculta as feições do indivíduo e impede a sua identificação.
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Dessa forma, a medida constante na proposição mostrar-se-ia
relevante como instrumento de dissuasão e prevenção da prática de
delitos bem como possibilitaria a identificação dos autores das
infrações.

Inicialmente, em relação aos aspectos sobre os quais deve esta
Comissão se manifestar, esclarecemos que a proposição em análise,
ao proibir o uso de capacete e demais objetos nas situações que
descreve, não versa sobre matéria relativa a trânsito ou transporte,
matérias de competência legislativa privativa da União, nos termos do
art. 22, XI, da Constituição da República, mas, sim, 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 do Estado, por sua vez, no art. 2o, V, estabelece que,
entre os objetivos prioritários do Estado, está a criação de condições
para a segurança e a ordem públicas.

Dessa forma, todos os aspectos ressaltados demonstram que a
proposição merece prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.927/2007.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.984/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
“assegura direito aos deficientes e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.



130

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão, para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe objetiva assegurar às pessoas

portadoras de deficiência cujos pés sejam de tamanho desigual o
direito de adquirir par de calçado com numeração diferente.
Determina, ainda, que, ao deficiente amputado, seja assegurado o
direito de adquirir apenas um calçado, mediante o pagamento da
metade do preço do par. Por fim, estabelece que o fornecedor tem o
direito de requisitar do fabricante calçados que atendam às exigências
do consumidor.

Inicialmente, em relação aos aspectos sobre os quais deve esta
Comissão se manifestar, destacamos que a matéria de que trata a
proposição diz respeito tanto a consumo quanto a proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência, temas que,
nos termos do art. 24, incisos V e XIV, da Constituição da República,
são de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e
do Distrito Federal; contudo, no que toca à matéria específica posta
em questão, faz-se necessário tecer algumas considerações.

A Constituição da República, ao fixar, no Título VII, a disciplina da
ordem econômica e financeira, prescreve, no art. 170, o seguinte:

“Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e
de seus processos de elaboração e prestação; (inciso com redação
dada pelo art. 1º da Emenda à Constituição nº 42, de 19/12/2003.)
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VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País. (inciso com redação dada pelo art. 1º da
Emenda à Constituição nº 6, de 15/8/95.)

Parágrafo único - É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Vê-se, dessa forma, que um dos fundamentos da ordem econômica
é a livre iniciativa, a qual deve assegurar a todos existência digna, em
conformidade com os ditames da justiça social, observando-se os
princípios enumerados nos incisos do art. 170. Assim, embora a
Constituição da República tenha dado ênfase à livre iniciativa e
colocado entre os princípios da ordem econômica a livre concorrência,
deu também destaque às limitações em favor da justiça social, em que
se destaca a defesa do consumidor.

Nessa perspectiva, é forçoso reconhecer que, em algumas
situações, poderá haver incompatibilidade entre alguns dos princípios
referidos, se tomados em sentido absoluto, fazendo-se necessário,
nestes casos, relativizá-los, a fim de que se atenda ao colimado pela
Constituição.

Com efeito, a Carta Magna, no art. 1o, ao declarar que a República
Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito,
coloca entre os fundamentos deste, nos incisos III e IV, a dignidade da
pessoa humana e os valores sociais da livre iniciativa.

No que toca às pessoas portadoras de necessidades especiais, a
matriz sobre a qual assenta a legislação brasileira garantidora de seus
direitos é a Constituição da República. Sensível à necessidade de se
garantir a efetividade da igualdade, o legislador constituinte
estabeleceu, já no art. 3º, IV, que constitui objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil “promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação”, proibindo, no capítulo que trata dos direitos
sociais, qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de
admissão do trabalhador portador de deficiência. Além disso, estatuiu,
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no art. 37, VIII, que a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os
critérios de sua admissão. No art. 203, incisos IV e V, dispôs que a
assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por
objetivos, entre outros, a habilitação e a reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência, a promoção de sua integração à vida
comunitária e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal.
No art. 227, § 1º, II, determinou a criação de programas de prevenção
e atendimento especializado para os portadores de deficiência física,
sensorial ou mental bem como de integração social do adolescente
portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a
convivência e a facilitação do acesso aos bens e aos serviços
coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos
arquitetônicos. Preceituou, no art. 227, § 2º, que a lei disporá sobre
normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público
e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. No art. 244,
prescreveu que a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo
atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

A defesa do consumidor, por sua vez, está relacionada como direito
fundamental no art. 5º, XXXII, da Constituição da República e como
princípio da ordem econômica no art. 170, V, já mencionado.

Tendo em vista tais normas, resta concluir que as atividades
empresariais não têm, nos princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência, instrumentos de proteção incondicional. A intervenção
regulatória ou normativa do Estado encontra suporte jurídico no art.
174 da Constituição da República, que autoriza o poder público,
agente normativo e regulador da atividade econômica, a exercer, na
forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado.

A regulação normativa pelo Estado no campo econômico é ditada
por razões de interesse público, especialmente as que visam a
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preservar a livre concorrência, a fomentar a justiça social e a
promover a defesa do consumidor. Entretanto, o que prevalece, nesse
campo, é a regra da livre iniciativa, que engloba a liberdade de gestão
e atividade da empresa, devendo as restrições ser decorrentes da
própria Constituição da República ou de leis editadas com fundamento
nela.

No caso em questão, entendemos que a restrição que se pretende
estabelecer não encontra fundamento na Constituição, por violar o
princípio da proporcionalidade.

A esse respeito, é oportuno referir o douto magistério do eminente
constitucionalista Paulo Bonavides, que, ao tratar do princípio
constitucional da proporcionalidade, esclarece que “a vinculação do
princípio da proporcionalidade ao Direito Constitucional ocorre por via
dos direitos fundamentais. É aí que ele ganha extrema importância e
aufere um prestígio e difusão tão larga quanto outros princípios
cardeais e afins, nomeadamente o princípio da igualdade. Protegendo,
pois, a liberdade, ou seja, amparando os direitos fundamentais, o
princípio da proporcionalidade entende principalmente, como disse
Zimmerli, com o problema da limitação do poder legítimo, devendo
fornecer o critério das limitações impostas à liberdade individual”.

O princípio da proporcionalidade é, portanto, princípio essencial da
Constituição, sendo caracterizado, segundo a doutrina, por três
elementos. O primeiro deles é a pertinência ou aptidão, que nos deve
dizer se determinada medida representa o meio certo para levar a
cabo um fim baseado no interesse público. O segundo é a
necessidade, segundo o qual a medida não há de exceder os limites
indispensáveis à conservação do fim legítimo que se almeja.
Finalmente, o terceiro é a proporcionalidade “stricto sensu”, ou seja, a
escolha deve recair sobre o meio ou os meios que, no caso
específico, levarem mais em conta o conjunto de interesses em jogo.

Analisando a proposição nessa linha de pensamento jurídico,
entendemos que a restrição imposta se mostra desproporcional. Com
efeito, são muitas as situações que podem causar defeitos nos pés,
entre essas, doenças como diabetes, hanseníase e artrite reumatóide.
A diversidade de enfermidades implica também diversidade de
problemas, que dizem respeito não apenas a pés com tamanhos
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diferentes, mas também com formatos diferentes. Em vista disso, o
calçado ortopédico ou fabricado sob medida, de acordo com os
requisitos individuais de cada um, mostra-se mais adequado a
solucionar os problemas em questão. Dessa forma, entendemos que,
embora seja louvável a intenção do autor, o projeto é limitado na
solução proposta, além de impor aos comerciantes medida excessiva
e injustificável, haja vista que já existem estabelecimentos
especializados em calçados ortopédicos e confeccionados sob
medida.

Neste passo, cumpre citar, mais uma vez, o magistério de Paulo
Bonavides, segundo o qual a inconstitucionalidade ocorre quando a
medida é excessiva, injustificável, não cabendo na moldura da
proporcionalidade. Enfatiza, ainda, que o controle de
proporcionalidade é, de natureza, expressão mesma do controle de
constitucionalidade.

Dessa forma, entendemos que o projeto em análise não pode
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.984/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.215/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.215/2008
aprova o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A proposição em epígrafe visa à aprovação, pela Assembléia
Legislativa, do Plano Estadual de Educação de Minas Gerais,
formulado consoante o art. 2º da Lei Federal nº 10.172, de 9/1/2001,
segundo o qual “os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão, com base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos
decenais correspondentes”.

A referida lei federal aprovou o Plano Nacional de Educação, que
estabelece diretrizes e metas não apenas para a União, mas também
para os três entes federativos, que devem atuar de forma articulada.
Os mecanismos de articulação da política educacional devem,
evidentemente, respeitar as competências de cada ente federativo,
estabelecidas no art. 211 da Constituição da República e na Lei nº
9.394, de 20/12/2006, bem como a autonomia dos Estados e
Municípios, estabelecida no art. 18 da Carta Magna.

A autonomia dos entes federativos não os torna ilhas institucionais,
uma vez que o constituinte optou expressamente pelo modelo do
federalismo cooperativo, que impõe às entidades políticas o dever de
agir de forma coordenada, para que as políticas públicas sejam mais
efetivas. É nessa perspectiva que a Lei Federal nº 10.172, de 2001,
estabelece a exigência de que os Estados elaborem os respectivos
planos estaduais de educação, tendo como referência o Plano
Nacional. Em virtude da complexidade e especificidade da matéria,
não cabe a esta Comissão examinar em que medida o Plano Estadual
ora submetido ao exame desta Casa está elaborado em harmonia
com o que dispõe o Plano Nacional de Educação. Certamente, a
comissão de mérito realizará essa tarefa com esmero, como sói
acontecer.

A Lei Federal nº 10.172, de 2001, além de aprovar o Plano Nacional,
estabelece regras para o acompanhamento de sua implementação e
de sua avaliação, mencionando expressamente o envolvimento das
comissões de mérito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
A proposição em exame, por sua vez, prevê a realização de
avaliações a cada dois anos, deixando, contudo, de mencionar o
Poder Legislativo. A apreciação dos planos de governo realizada pelo
Poder Legislativo não é apenas prévia: refere-se, igualmente, à sua
implementação, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1, na
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conclusão deste parecer.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.215/2008 com
a Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - A implementação do Plano Estadual de Educação de Minas

Gerais será aferida mediante avaliações periódicas, a cada dois anos,
realizadas pelo Poder Executivo, em articulação com a Assembléia
Legislativa, os Municípios e a sociedade civil.

Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Educação
estabelecer os mecanismos necessários ao acompanhamento da
progressiva realização dos objetivos e da execução das metas
constantes no Plano Decenal de Educação do Estado de Minas
Gerais.”.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.329/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Inácio Franco e visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o
imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno. De acordo com o § 1º do referido art. 189, a
redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.329/2007, na forma aprovada em 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas a
área de 1.673,06m², conforme descrição constante do anexo da
proposição, parte do imóvel constituído pela área de 5.200m²,
localizada nesse Município.
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Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, o parágrafo único de seu art. 1º preceitua que o imóvel será
destinado à instalação da Secretaria Municipal de Educação; e o art.
2º determina o seu retorno ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a finalidade prevista.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no
inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos.
Além disso, não representa despesa para o erário e não acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.329/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada - Elisa Costa - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 1.329/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pará de Minas a área de 1.673,06m² (mil seiscentos e setenta e três
vírgula zero seis metros quadrados), conforme descrição constante do
anexo desta lei, parte do imóvel constituído pela área de 5.200m²
(cinco mil e duzentos metros quadrados), localizado no Município de
Pará de Minas e registrado sob o nº 1.638, a fls. 235 do Livro 3-G, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à instalação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da
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escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A área do imóvel a ser doada possui, na frente, 33,90m (trinta e três

vírgula noventa metros) em linha quebrada, confrontando com a Rua
Major Fidélis; nos fundos, 34,88m (trinta e quatro vírgula oitenta e oito
metros), confrontando com a Escola Estadual Governador Valadares;
na lateral direita, 49,17m (quarenta e nove vírgula dezessete metros)
em linha quebrada, confrontando com o imóvel número 77; e, na
lateral esquerda, 49,04m (quarenta e nove vírgula zero quatro metros)
em linha quebrada, confrontando com o Edifício Silva Faria e
Confraria Nossa Senhora da Piedade, totalizando 1.673,06m² (mil
seiscentos e setenta e três vírgula zero seis metros quadrados).
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 612/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 612/2007, de autoria do Deputad o Weliton

Prado, que dispõe sobre o financiamento para a formação de
cooperativas destinadas à coleta de materiais inorgânicos passíveis
de reciclagem, foi aprovado no 2° turno, na forma d o vencido no 1°
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 612/2007
Altera o art. 2° da Lei n° 13.766, de 30 de novembr o de 2000, que

dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva
de lixo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 2° da Lei n° 13 .766, de 30 de

novembro de 2000, o seguinte inciso VI:
“Art. 2° - (...)
VI - incentivar a constituição de associações e cooperativas
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destinadas à coleta de materiais passíveis de reciclagem, por meio da
criação de linhas de crédito com condições especiais e de apoio
técnico à execução dos seus objetivos.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 683/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 683/2007, de autoria do Deputad o Weliton

Prado, que especifica os logradouros de acesso coletivo para os fins
da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994, foi apr ovado no 2° turno,
na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 683/2007
Dá nova redação ao § 1° do art. 1° da Lei n° 11.666 , de 9 de

dezembro de 1994, que estabelece normas para facilitar o acesso dos
portadores de deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 1° da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - (...)
§ 1° - Considera-se edifício de uso público o que a briga atividade de

atendimento ao público, incluindo estabelecimentos comerciais,
órgãos públicos, agências e postos bancários, salas de exibição,
estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino, entre outros.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 973/2 007

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 973/2007, de autoria dos Deputa dos 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, foi aprovado
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 973/2007
Dispõe sobre a medição individualizada do consumo de água nas

edificações prediais verticais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O prestador do serviço público de abastec imento de água

fará a medição individualizada do consumo nas edificações prediais
verticais residenciais, comerciais ou de uso misto, mediante
requerimento do síndico ou responsável, observado o disposto nesta
lei.

Art. 2° - A adaptação das instalações para a mediçã o individualizada
será de responsabilidade do requerente e obedecerá aos padrões e
critérios técnicos definidos pelo prestador do serviço.

Art. 3° - A instalação de hidrômetros individuais n ão dispensa a
medição do consumo global, para apuração do consumo da área
comum da edificação predial.

Parágrafo único - Considera-se consumo da área comum a
diferença entre o consumo global de água, aferido por hidrômetro
instalado no ramal de entrada da edificação, e a soma do consumo
das unidades autônomas, para o mesmo período.

Art. 4° - O hidrômetro individual será instalado em  local de fácil
acesso para leitura, manutenção e conservação.

Art. 5° - A manutenção e a conservação das instalaç ões para a
medição individualizada são de responsabilidade do requerente,
competindo ao prestador do serviço a manutenção e a conservação
dos hidrômetros, bem como os procedimentos de leitura e cobrança
pelos serviços prestados.
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Art. 6° - Fica garantido o livre acesso do prestado r do serviço aos
hidrômetros para a realização dos procedimentos comerciais e
operacionais.

Art. 7° - As edificações prediais construídas a par tir da data de
publicação desta lei poderão prever, na planta hidráulica, a instalação
de hidrômetro para a aferição do consumo global de água e de um
hidrômetro por unidade autônoma, para aferição do consumo
individual, de acordo com as disposições desta lei.

Art. 8° - O prestador do serviço público de abastec imento de água
promoverá as adequações necessárias em seu regulamento de
serviço no prazo de cento e oitenta dias contados da data de
publicação desta lei.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.227/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.227/2007, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e similares
afixarem placas de advertência sobre a exploração sexual de crianças
e adolescentes, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.227/2007
Torna obrigatória a afixação, em hotéis, pensões, motéis e

estabelecimentos congêneres, de placas que alertem sobre o fato de
que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É obrigatória a afixação, em hotéis, pens ões, motéis e

estabelecimentos congêneres, em locais visíveis, de placas com os
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dizeres “A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime”.
Parágrafo único - Nas placas a que se refere o “caput”, constará o

número do serviço disque-denúncia, com a indicação de que a
denúncia é gratuita e sigilosa.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator
às seguintes penalidades:

I - advertência por escrito;
II - multa de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);
III - suspensão do funcionamento do estabelecimento pelo período

de sessenta dias.
Art. 3° - Os estabelecimentos a que se refere o art . 1° terão prazo de

sessenta dias contados da data de publicação desta lei para se
adequarem a suas disposições.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.690/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.690/2007, de autoria do Deput ado Carlos
Mosconi, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Poços de Caldas o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.690/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas

o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Poços de Caldas imóvel com área de 24.321m² (vinte e quatro mil



143

trezentos e vinte e um metros quadrados), situado nesse Município e
registrado sob o n° 20.621, no Livro 2, no Cartório  de Registro de
Imóveis da Comarca de Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao funcionamento do Centro Regional de Abastecimento de Poços
de Caldas – Ceasa.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, for desvirtuada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.828/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.828/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Ouro Fino o
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.828/2007
Autoriza o Departamento  de  Estradas  de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Município de Ouro
Fino imóvel constituído por terreno e suas benfeitorias, com área de
4.029,62m² (quatro mil e vinte e nove vírgula sessenta e dois metros
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quadrados), situado na Rua Rogério Gissoni, naquele Município,
registrado sob o n° 3.403, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Ouro Fino.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação do Departamento Municipal de Transportes.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER-MG se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.061/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.061/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e Prestação de Serviços de São Domingos das Dores,
com sede no Município de São Domingos das Dores, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.061/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e Prestação de Serviços de São Domingos das Dores,
com sede no Município de São Domingos das Dores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comercial,

Industrial, Agropecuária e Prestação de Serviços de São Domingos
das Dores, com sede no Município de São Domingos das Dores.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.



145

Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -
Gláucia Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.117/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.117/2008, de autoria do Deput ado Eros

Biondini, que declara de utilidade pública a Associação dos Municípios
do Circuito Turístico Serras de Minas, 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 § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.117/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Circuito

Turístico Serras de Minas, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Municípios do Circuito Turístico Serras de Minas, com sede no
Município de Viçosa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.118/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.118/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Chico Mendes – Grupo VI, com sede no Município de Arinos, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.118/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Chico
Mendes - Grupo VI, com sede no Município de Arinos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Chico Mendes - Grupo VI, com sede no Município de
Arinos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.162/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.162/2008, de autoria do Deput ado Vanderlei
Miranda, que acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei n° 14.870, de 16
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa
jurídica de direito privado como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público – Oscip –, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.162/2008
Acrescenta o § 3° ao art. 12 da Lei n° 14.870, de 1 6 de dezembro de

2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa jurídica de direito
privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público –
Oscip.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art.12 da Lei n° 14. 870, de 16 de

dezembro de 2003, o seguinte § 3°:
“Art. 12 - (...)
§ 3° - Quando a entidade houver sido qualificada co m base na
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experiência de seus dirigentes, conforme estabelecido no § 1° do art.
7° desta lei, não se exigirá a observância do dispo sto no inciso V do
“caput” deste artigo, mas, no caso de estar em atividade conselho
estadual de política pública da área objeto da parceria, a celebração
do termo de parceria ficará condicionada à aprovação prévia de dois
terços dos seus membros.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.214/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.214/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que 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, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.214/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$196.438.099,00
(cento e noventa e seis milhões quatrocentos e trinta e oito mil e
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
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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 - despesas com obras, no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de

reais);
V - despesas com aquisição de equipamentos e material

permanente, no valor de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos
mil reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1° 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 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).

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

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ivair

Nogueira.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade do Município de Extrema por

ter sido transformado em Cidade Santuário Católico (Requerimento nº
2.143/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Ermelindo da Rocha Faria pelos 50 anos de
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fundação da Empresa São Gonçalo Ltda. (Requerimento nº
2.154/2008, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso ao Sr. Marco Aurélio Moreira por sua reeleição para o
cargo de Presidente da Associação Comercial e Industrial de
Contagem - Acic (Requerimento nº 2.155/2008, do Deputado Ademir
Lucas);

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 - por seus 16 anos de fundação
(Requerimento nº 2.164/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Madeirense Móveis do Brasil Ltda. por seus 60 anos
de fundação (Requerimento nº 2.166/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais -
IHGMG - pelo transcurso dos 101 anos de sua fundação
(Requerimento nº 2.167/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Construtora Andrade Gutierrez por seus 60
anos de fundação (Requerimento nº 2.179/2008, da Comissão de
Transporte);

de congratulações com a Faculdade de Medicina de Itajubá por seus
40 anos de fundação (Requerimento nº 2.184/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Casa Falci por seu centenário de fundação
(Requerimento nº 2.186/2008, do Deputado Vanderlei Miranda);

de aplauso ao Pastor Jackson Martins de Andrade, pelo transcurso
do 96º aniversário de fundação da Primeira Igreja Batista de Belo
Horizonte (Requerimento nº 2.192/2008, do Deputado Ademir Lucas);

de aplauso à Associação Brasileira de Imprensa - ABI - pelo
transcurso do 100º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
2.193/2008, do Deputado Doutor Viana);

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 da Unimontes; e com o Sr. Aloysio de
Andrade Farias, controlador do Grupo Alfa, pelo apoio à saúde do
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idoso no País, em especial em Belo Horizonte e em Montes Claros
(Requerimento nº 2.243/2008, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 208/2008
(encaminhando as Indicações nºs 19 a 24/2008 e solicitação de
retirada de tramitação da Mensagem nº 148/2008), do Governador do
Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 2.336 a 2.339/2008 - Projeto de Resolução nº
2.340/2008 - Requerimentos nºs 2.281 a 2.337/2008 - Requerimentos
dos Deputados Luiz Humberto Carneiro e outros e Doutor Viana -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de
Cultura e de Administração Pública - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Carlos Pimenta, André Quintão, Domingos Sávio,
Weliton Prado e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento contido
na Mensagem nº 208/2008, do Governador do Estado; deferimento -
Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro e outros;
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 683 e 1.227/2007 e
2.214/2008; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Doutor Viana; aprovação - Requerimento do Deputado
Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -
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 - Dinis Pinheiro

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -



152

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - 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 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 208/2008*
Belo Horizonte, 24 de abril de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Em cumprimento ao art. 62, inciso XXIII, alínea “b”, da Constituição

do Estado, encaminho a Vossa Excelência, em substituição à
Mensagem nº 162, de 17 de janeiro de 2008, os nomes a serem
submetidos ao exame e deliberação dessa egrégia Casa para
exercerem, se aprovados, as funções de membros do Conselho
Estadual de Educação:

Terezinha Marlene Porto;
Maria Dolores da Cunha Pinto;
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Márcio Luiz Bunte de Carvalho;
João Victor Mendes de Gomes e Mendonça;
Oderli Aguiar;
Sílvia Nietsche.
Os respectivos currículos já foram anteriormente enviados a essa

Casa.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 19/2008
Indicação da Sra. Terezinha Marlene Porto para exercer a função de

membro do Conselho Estadual de Educação.
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 20/2008
Indicação da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto para exercer a

função de membro do Conselho Estadual de Educação.
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 21/2008
Indicação do Sr. Márcio Luiz Bunte de Carvalho para exercer a

função de membro do Conselho Estadual de Educação.
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 22/2008
Indicação do Sr. João Victor Mendes de Gomes e Mendonça para

exercer a função de membro do Conselho Estadual de Educação.
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 23/2008
Indicação do Sr. Oderli Aguiar para exercer a função de membro do

Conselho Estadual de Educação.
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 24/2008
Indicação da Sra. Sílvia Nietsche para exercer a função de membro

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

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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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 2.336/2008
Dá a denominação de Joeme Costa Ferreira e Santos ao trecho da

Rodovia MG-632 compreendido entre a área urbana do Município de
Cachoeira de Pajeú e o entroncamento com a BR-116.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Joeme Costa Ferreira e Santos

ao trecho da Rodovia MG-632 compreendido entre a área urbana do
Município de Cachoeira do Pajeú e o entroncamento com a BR-116.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2008.
Adalclever Lopes
- 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 2.337/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Vila Celeste - Amovic -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Vila Celeste - Amovic -, com sede no Município
de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Vila Celeste -

Amovic - é uma entidade civil de direito privado de natureza
filantrópica e sem fins lucrativos, fundada em 23/3/84, a qual visa a
solucionar as reais necessidades da comunidade. Desenvolvendo
ações que envolvem as áreas da saúde, da educação, da cultura, do
saneamento básico, objetivando a melhoria das condições de vida dos
moradores do bairro. A documentação apresentada atende aos
requisitos legais. Por sua importância, contamos com o apoio de
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nossos 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 2.338/2008
Cria e determina a inserção de mensagem nas faturas dos serviços

da Copasa-MG e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a inserção, nas faturas de serviços de água

do Estado do Minas Gerais, prestados pela Copasa-MG, da
mensagem “Combater a dengue é dever meu, seu e de todos. A
dengue pode matar”, que deverá ser impressa de forma legível e em
local de fácil visualização.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: A população está preocupada e temerosa, a dengue

vem se alastrando em todas as regiões do Brasil e o número de
pessoas infectadas vem aumentado assustadoramente. Nunca em
nosso país, conforme provam as estatísticas, tivemos tantos casos de
dengue confirmados e um número de óbitos em decorrência da
doença tão elevado. O transmissor da dengue, o mosquito Aedes
aegypti, prolifera-se dentro ou nas proximidades de habitações, em
recipientes onde se acumula água limpa, como vasos de plantas
pneus velhos, cisternas, etc. Diante da iminência de uma epidemia da
doença, faz-se necessária uma campanha firme, imediata e de ampla
divulgação, objetivando conscientizar a população de que a
proliferação do mosquito transmissor da doença pode ser reduzida
com a prevenção, o que seria de fundamental importância na redução
dos índices de infestação. Com a divulgação da mensagem,
ganharemos um instrumento de conscientização da necessidade
urgente da prevenção.

Considerando-se a importância da conscientização da população
sobre a doença, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.339/2008

Cria e determina a inserção de mensagem nas faturas dos serviços
da Cemig e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a inserção, nas faturas de serviços de

energia elétrica do Estado do Minas Gerais, prestados pela Cemig, da
mensagem “Combater a dengue é dever meu, seu e de todos. A
dengue pode matar”, que deverá ser impressa de forma legível e em
local de fácil visualização.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: A população está preocupada e temerosa, a dengue

vem se alastrando em todas as regiões do Brasil e o número de
pessoas infectadas vem aumentado assustadoramente. Nunca em
nosso país, conforme provam as estatísticas, tivemos tantos casos de
dengue confirmados e um número de óbitos em decorrência da
doença tão elevado. O transmissor da dengue, o mosquito Aedes
aegypti, prolifera-se dentro ou nas proximidades de habitações, em
recipientes onde se acumula água limpa, como vasos de planta,
pneus velhos, cisternas, etc. Diante da iminência de uma epidemia de
dengue, faz-se necessária uma campanha firme, imediata e de ampla
divulgação, objetivando conscientizar a população de que a
proliferação do mosquito transmissor da doença pode ser reduzida
com a prevenção, o que seria de fundamental importância na redução
dos índices de infestação. Com a divulgação da mensagem,
ganharemos um instrumento de conscientização da necessidade
urgente da prevenção.

Considerando-se a importância da conscientização da população
sobre a doença, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.340/2008
Susta os efeitos do ato de nomeação de Conselheiros para o
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Conselho Estadual de Educação publicado no “Minas Gerais”, em 12
de janeiro de 2008.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do ato de nomeação, em

recondução, para mandato de quatro anos, no Conselho Estadual de
Educação, publicado no “Minas Gerais”, no dia 12 de janeiro de 2008,
dos seguintes Conselheiros: Alexandre Magno Leão dos Santos,
Marinêz Fulgêncio Murta, José Januzzi de Souza Reis, Monsenhor
Lázaro de Assis Pinto, Fuad Haddad e Stefano Barra Gazzola.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de abril de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Com fulcro no inciso XXX do art. 62 da Constituição

Estadual e no inciso XVII do art. 100 do Regimento Interno da Casa,
este projeto de resolução tem por objetivo sustar os efeitos do ato de
nomeação de Conselheiros para o Conselho Estadual de Educação
assinado pelo Governador do Estado em 11/1/2008, e publicado no
diário oficial no dia seguinte, 12/1/2008, por considerar que esse ato: a
nomeação dos indicados ao Conselho, sem a prévia aprovação desta
Casa Legislativa e nem a devida argüição pública, como determina o
art. 62, XXIII, “b”, exorbita os limites de delegação conferida ao
Executivo pela Lei Delegada 172, de 25/1/2007, e pelo seu
regulamento, o Decreto 44.627, de 28/11/2007.

Como é sabido, apenas a lei - ato normativo originário - tem a
faculdade de inovar originariamente no ordenamento jurídico,
revelando-se, assim, como uma fonte primária do direito. Já o
regulamento, ou outro ato administrativo, como o de nomeação, é
instrumento legal que visa à fiel execução de uma lei; não pode,
portanto, alterar nem extrapolar os limites lei, por ser uma fonte
secundária do Direito. Hely Lopes Meirelles ensina, nesse sentido,
que “sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei,
não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições.”.

Poder-se-ia dizer que o ato de nomeação ora questionado não
extrapola os limites da lei delegada nem os do decreto, por estes não
fazerem aluzão ao processo de aprovação e arguição pública dos
indicados, mormente conhecido como “sabatina”; entretanto, nota-se
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que a “sabatina”, com a conseqüente aprovação, ou não, dos
indicados não necessita ser recepcionada em lei ou decreto por se
tratar de determinação constitucional expressa no art. 62, XXIII, “b”.

A nomeação dos indicados para o Conselho Estadual de Educação,
não obstante ser de competência privativa do Poder Executivo,
depende, portanto, de prévia aprovação da Assembléia Legislativa
que, após arguição pública, emite parecer através de comissão
especial constituída especificamente para esse fim.

Não há que se dizer também em recondução ao cargo sem prévia
aprovação da ALMG, uma vez que a recondução é também uma
indicação, mesmo que do mesmo nome, mas que não pressupõe por
si só a sua aprovação. Caso assim não seja entendido, fica
erroneamente posto que a recondução não é passível de
desapravação, o que não é verdade.

Diante do exposto, solicito a apreciação deste projeto pelos nobres
pares desta Casa e a consequente aprovação dele, resguardando,
assim, nossa competência privativa de aprovação dos nomes de
indicados, ora violada pelo Poder Executivo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.281/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Elias José da Fonseca,
Prefeito Municipal de Alagoa, pelo brilhante trabalho desenvolvido à
frente do Executivo Municipal.

Nº 2.282/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Noemi Siminatto
Guinesi, Prefeita Municipal de Albertina, pelo brilhante trabalho
desenvolvido à frente do Executivo Municipal. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.283/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Machado pelos
relevantes serviços prestados ao povo brasileiro como Presidente da
Agência Nacional de Águas - ANA.

Nº 2.284/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Kerson Kelman pelos
relevantes serviços prestados ao povo brasileiro como Diretor-Geral
da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. (- Distribuídos à
Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.285/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Daniella Martins
Carvalho pelo brilhante trabalho como Presidente da Associação
Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador - Abradecont.

Nº 2.286/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Roberto de Oliveira
pelo brilhante trabalho como Presidente da Associação Nacional de
Assistência ao Consumidor e Trabalhador - Anacont. (- Distribuídos à
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 2.287/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Dom Walmor de Oliveira
Azevedo pelo excelente serviço prestado à Arquidiocese nos 4 anos
como Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte.

Nº 2.288/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Renato Pinto Venâncio
pelos relevantes serviços prestados como Superintendente do Arquivo
Público Mineiro. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 2.289/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Olavo Borges
Mendes pelo brilhante trabalho como Presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Zebu - ABCZ.

Nº 2.290/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de
Criadores de Zebu - ABCZ - pela 74ª edição da maior feira de
zebuínos do mundo, realizada no mês de abril em Uberaba. (-
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.291/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Nogueira Soares
Nunes por sua reeleição para a presidência da Associação Mineira de
Supermercados do Estado de Minas Gerais, no biênio 2008 - 2009. (-
À Comissão de Turismo.)

Nº 2.292/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com a comunidade de Baependi
pelo transcurso do 152º aniversário de emancipação desse Município.
(- À Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 2.293/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Afonso Alberto, jornalista,
pelos 13 anos do programa “BH Esportes”.

Nº 2.294/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Áurea Eloísa Godinho
Piacesi pelos relevantes serviços prestados como Diretora da
Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa.

Nº 2.295/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Augusta da
Nóbrega Cesarino pelos relevantes serviços prestados como
Superintendente de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.296/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Adriano Peracio de Paula
pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo como Diretor da
Comissão de Defesa do Consumidor da OAB - MG. (- À Comissão de
Defesa do Consumidor.)

Nº 2.297/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Oliveira Santiago Maciel,
Chefe do Detran-MG, pelos relevantes serviços que vem prestando ao
povo mineiro.

Nº 2.298/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ivan Alves Soares pelos
relevantes serviços prestados ao povo mineiro como Diretor-Geral do
Detel.

Nº 2.299/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Motta Costa
pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo como Presidente do
jornal “Diário do Comércio”. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.300/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Emater pelos 60 anos de
excelentes serviços prestados ao povo mineiro, em especial à
comunidade rural.
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Nº 2.301/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Silva Soares pelos
relevantes serviços prestados como Presidente da Emater. (-
Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.302/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Força Aérea Brasileira pela
passagem do Dia da Força Aérea Brasileira. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 2.303/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Governador do Estado pelo
brilhante trabalho desenvolvido como chefe do Poder Executivo
Estadual. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.304/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fundação CDL Pró-Criança
pelo brilhante trabalho que vem fazendo junto às crianças e aos
adolescentes. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.305/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Vale do Rio
Doce pela comemoração do Dia da Indústria.

Nº 2.306/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Sul pela
comemoração do Dia da Indústria.

Nº 2.307/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Vale do
Aço pela comemoração do Dia da Indústria.

Nº 2.308/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Vale do
Paranaíba pela comemoração do Dia da Indústria.

Nº 2.309/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Vale do Rio
Grande pela comemoração do Dia da Indústria.

Nº 2.310/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional
Metropolitana de Belo Horizonte pela comemoração do Dia da
Indústria.

Nº 2.311/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com a Fiemg pela comemoração do
Dia da Indústria.

Nº 2.312/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Zona da
Mata pela comemoração do Dia da Indústria.

Nº 2.313/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Norte pela
comemoração do Dia da Indústria.

Nº 2.314/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Centro-
Oeste pela comemoração do Dia da Indústria.

Nº 2.315/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fiemg - Regional Alto
Paranaíba pela comemoração do Dia da Indústria. (- Distribuídos à
Comissão de Turismo.)

Nº 2.316/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Fagundes pelos
11 anos de sua coluna no jornal “Hoje em Dia”. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.317/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Roberto Amaral pelos
sete anos do programa "Meio de Campo", transmitido pela Rede
Minas. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.318/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Raimundo Cezar Britto
por seu desempenho no cargo de Presidente da OAB.

Nº 2.319/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Raimundo Candido
Júnior por seu desempenho no cargo de Presidente da seção estadual
da OAB. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 2.320/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Polícia Civil do Estado pela
passagem do Dia da Polícia Civil.

Nº 2.321/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Antônio Monteiro
de Castro por seu desempenho no cargo de Chefe da Polícia Civil.
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Nº 2.322/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Polícia Militar de Minas
Gerais pela passagem do Dia da Polícia Militar. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.323/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior por
seu desempenho no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.324/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Eduardo Silva
Gonçalves por seu desempenho no cargo de Presidente da Rádio
Inconfidência. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.325/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Ouro Fino
por seus cinco anos de atividades. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.326/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Alberto
Damasceno por seu desempenho no cargo de Presidente da Escola
de Samba Canto da Alvorada. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.327/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Walter Bernardes de
Castro por sua reeleição para o cargo de Presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado de Minas Gerais - Sinduscon-
MG. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.328/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Cezar Neves
Marques por seu desempenho no cargo de Secretário Executivo do
Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Estadual. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 2.329/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Diretoria do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região pelo trabalho desenvolvido nesse
órgão. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.330/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Sra. Mariângela Faleiro, Juíza de Direito da 7ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, providências para a realização de
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vistoria técnica na área da Serra da Calçada, destinada a averiguar a
ocorrência de processos erosivos no local, bem como a introdução de
espécies vegetais exóticas, que seriam de responsabilidade da
mineradora MBR. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.331/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Cristina
pelo 234º aniversário de emancipação desse Município. (- À Comissão
de Assuntos Municipais.)

Nº 2.332/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o “Jornal de Paraopeba” por
seus 18 anos de fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.333/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ubiraci Prata Lima,
Prefeito Municipal de Itaguara, por seu desempenho no cargo de
Presidente da Associação de Municípios da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - Grambel. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.334/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rede Minas de Televisão pelos
20 anos do programa “Arrumação”. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.335/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso ao 2º-Sgt. PM Luiz Carlos
Gomes de Miranda, Comandante do Destacamento do Município de
Oliveira Fortes, pelos serviços prestados à comunidade.

Nº 2.336/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG providências para
a instalação de uma unidade dessa corporação no Município de Rio
Preto.

Nº 2.337/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências para a
implementação de programa emergencial de limpeza, retificação e
urbanização dos córregos e rios que passam pela cidade de Pedra
Azul.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Luiz Humberto Carneiro e outros e Doutor Viana.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Transporte, de Cultura e de Administração Pública.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, imprensa, público de
Minas Gerais, antes de abordar o assunto que me traz a esta tribuna,
quero externar a minha satisfação pela presença do nosso
Governador Aécio Neves, da nossa Secretária Elbe Brandão e de
grande parte da equipe técnica do governo de Minas na primeira
reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, que se realiza na tarde
de hoje em Maceió, Alagoas. Entendo que a presença do governo de
Minas nessas reuniões é fundamental, pois a Sudene representa para
o Norte de Minas praticamente toda a época de desenvolvimento, de
progresso, de geração de emprego e de rendas, de implantação de
indústrias nos pólos norte-mineiros, principalmente em Montes Claros,
Bocaiúva, Várzea da Palma, Pirapora e várias outras cidades;
representa a liberação de recursos fundamentais para o
desenvolvimento da nossa região durante toda a sua existência.
Então, a presença do Governador, por si só, impõe um respeito maior
à região Norte mineira, pois os outros Estados nordestinos encaram
Minas Gerais como o primo rico, o Estado que está chegando para
usurpar o dinheiro da Sudene. Na verdade, não é isso. O Norte de
Minas e também as regiões do Jequitinhonha e do Mucuri, que hoje
fazem parte da Sudene, precisam desses recursos para o
desenvolvimento e para o crescimento.

A nova Sudene, recriada pelo Presidente Lula, vem com mais essa
esperança para voltar a trazer os projetos de desenvolvimento e de
progresso da nossa região. Então, neste momento, em nome do povo
norte-mineiro, das regiões do Jequitinhonha e do Mucuri, quero
aplaudir a atitude do Governador Aécio Neves, que tem de estar
presente. Ele sabe que é importante a presença do governo não só
nessa, mas em todas as reuniões do Conselho Deliberativo da
Sudene, revivendo aquelas épocas áureas do Governador Francelino
Pereira e vários outros, que sempre marcaram presença, impuseram e
disseram, por suas vozes, que a Sudene e Minas são importantes
nesse contexto.
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Eu deveria estar presente representando esta Casa, mas não foi
possível, pois tive uma audiência ontem em Brasília e não pude ir a
Alagoas, mas a nossa Casa está representada pela Deputada Elbe
Brandão. Esperamos que, após essa reunião, possamos trazer para
Minas a próxima reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, que
deverá realizar-se em Montes Claros, se Deus quiser, em junho
próximo.

Sr. Presidente, o outro assunto que me traz hoje à tribuna é relatar
uma viagem que fizemos no final da semana passada.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Antes de V. Exa. adentrar o
segundo assunto, gostaria de cumprimentá-lo pela lembrança da
presença do Governador em Alagoas, na reunião da Sudene, pois
esse é um dos assuntos que mais nos preocupa. A região do Mucuri,
por exemplo, que foi a última incluída na Sudene, até hoje não
recebeu sequer um centavo de financiamento desse órgão, de
empresa nenhuma. Vocês sofrem mais no Norte de Minas, pois
implantaram um parque industrial, que, na verdade, ficou capenga. O
Banco do Nordeste confessa, de forma clara, que não aplicou sequer
40% do dinheiro destinado a Minas Gerais. Então é preciso que V.
Exa. continue despertando esse assunto para que os mineiros
prestem atenção. O nosso Governador vai a Alagoas para fazer com
que a Sudene realmente funcione em sua parte mineira. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Quero lembrar,
Deputado Getúlio Neiva, que o Superintendente da Sudene, em sua
recente viagem a Minas Gerais, disse que existem
R$5.500.000.000,00 disponíveis, neste ano de 2008, para serem
aplicados em projetos e que, infelizmente, o Estado não tinha
apresentado um projeto sequer. A presença do Governador, então, é
fundamental. Primeiro, para dar peso, liderança a essa reunião do
conselho deliberativo, e depois para despertar o Estado no sentido de
apresentar projetos, pois não adianta ter dinheiro disponível se não
houver projetos.

Com prazer, concedo aparte ao Deputado Ruy Muniz, a quem
cumprimento pelo aniversário. Receba o nosso abraço em nome desta
Casa.
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O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Muito obrigado. Parabenizo V.
Exa. por trazer tão importante assunto à discussão na tarde de hoje.
Aproveito para lembrar a todos os empresários de Minas Gerais e do
Brasil de que a Sudene está de volta para valer. A taxa de juros dos
seus empréstimos é altamente competitiva, a custo internacional. Ela
chega a 6,85%. A Sudene, portanto, está de volta, com uma área
grande e muitos recursos. Agora, ela é muito rápida. Seu
Superintendente, o Dr. Paulo Fontana, afirmou que, em apenas 30
dias, responderá a qualquer projeto que lá entrar na carta-consulta.
Os empresários têm de investir 20% de capital próprio, e 80% serão
financiados pela Sudene e pelo Banco do Nordeste. Realmente, será
a redenção do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e de toda a
região da área mineira da Sudene. E o nosso Governador está lá,
prestigiando o renascimento, com força, desse órgão. Parabéns a V.
Exa. e muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Deputado Ruy Muniz. Para
complementar o aparte de V. Exa., quero lembrar que, além dos 80%
financiados, existe um período de 10 anos de isenção de impostos -
tanto estaduais quanto municipais - para os empresários que vierem a
aplicar em Minas Gerais. Essa é a grande oportunidade. Não me
canso de aplaudir o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter tido
essa coragem, pois, antes, destruíram o que estava dando certo, a
Sudene, e criaram uma agência de desenvolvimento sem recursos, só
na falácia e na conversa. Agora, vemos esse órgão voltar com força
total no Norte de Minas, e queria convocar V. Exa., a Deputada Ana
Maria Resende e os outros companheiros para fazermos um trabalho
político em Minas - com certeza, teremos o apoio do Governador
Aécio Neves -, a fim de criarmos um departamento em Minas, talvez
ligado ao nosso companheiro Jamil Cury ou à própria Elbe, e
implantarmos aqui um núcleo de atração de investimentos e da
iniciativa privada. Vamos mostrar o que foi a Sudene para o Norte de
Minas e para Minas Gerais e ressaltar essa oportunidade que ela tem
para continuar no processo de fazer investimentos na região dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Isso cabe a nós. Não podemos
cruzar os braços.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Gostaria de fazer apenas mais
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uma consideração a respeito exatamente do papel da gerência do Dr.
Jamil Cury. Ele está coordenando esse projeto estruturador do
desenvolvimento industrial do Norte de Minas e do Vale do
Jequitinhonha. E haverá novidades, Deputado Carlos Pimenta: um
grande projeto que está indo para Montes Claros, a indústria de
eletroeletrônica, que lá será montada muito em breve. Também virão
indústrias do ramo farmacêutico - dois projetos estão tramitando e
devem gerar bastante emprego para nosso povo.

O Deputado Carlos Pimenta - Deputado, o caminho é esse. Já está
marcada uma audiência pública em que contaremos com a presença
do Dr. Paulo Fontana. Ele virá a Minas, e nós, diante do Jamil,
representante do governo, da Fiemg e da iniciativa privada, queremos
mostrar que estamos preparados para receber novamente a Sudene e
os bilhões de investimentos que precisam ser aplicados no Norte de
Minas e no Vale do Jequitinhonha. Muito obrigado pela participação.

Queria, Sr. Presidente, tratar também de uma viagem que fizemos
nesse final de semana. Fomos conhecer de perto o andamento da
construção da Barragem do Peão, na cidade de São João do Paraíso.
Esse empreendimento é um dos maiores em Minas Gerais, e nós
lutamos muito, durante vários anos, para vencer a burocracia, vencer
aquele pensamento que ainda existe, por parte de alguns
ambientalistas, de que se está destruindo o meio ambiente quando se
faz uma barragem. Na verdade, não há nada disso. A região do Norte
de Minas precisa de água. Quem quiser entender a transformação que
a água pode fazer em uma região, a transformação que projetos
desse porte podem fazer em uma região, visite a Barragem do Peão,
na região de São João do Paraíso. Ali vocês verão uma obra
magnífica, uma obra que está mudando toda a economia regional.
Trata-se de uma obra que, só neste ano, contará com uma aplicação
de R$160.000.000,00 por parte dos governos federal e estadual. Uma
obra cuja construção está a cargo da Ruralminas. Quero aqui
congratular-me com a Ruralminas pela sua eficiência, pelo preparo
que a empresa tem, na pessoa do Dr. Paulo Bregunci.

Independentemente da conversa fiada desse povo que só quer
saber do atraso de Minas, que quer inventar legislação retrógrada e
que não quer experimentar o progresso, visitem a Barragem do Peão,
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Deputado Elmiro Nascimento, que verão uma coisa fantástica.
Encheram-se-me os olhos de lágrimas. Vi a importância dessa
barragem que está perenizando um rio importante que estava
praticamente morto, o Rio São João. Trata-se um rio que dá comida
para mais de 1.500 pequenos produtores rurais e que, nesta época,
em virtude da seca, não está quase nada correndo. A Barragem do
Peão, aquela obra majestosa, magnífica, vem para mudar
paradigmas, para mudar conceitos, e para que façamos e demos o
melhor que temos a fim de que, efetivamente, façamos outras obras
dessa natureza. Estivemos lá com o Prefeito Sousa, com o pessoal de
Brasília. No dia 15 de maio, estaremos entregando às famílias que
foram retiradas do leito do Rio São João, onde correrá o espelho
d´água da Barragem do Peão, as terras preparadas e prontas para
plantar, com uma casa muito boa que dará dignidade às pessoas. E é
isso aí. No Brasil não é preciso inventar muita coisa, não. Quando o
brasileiro quer trabalhar, temos de procurar incentivar o trabalho.
Temos de combater aquelas pessoas que, baseadas em
pensamentos retrógrados e sei lá do que for, querem atrapalhar a
construção de nosso progresso e nosso futuro.

Temos, por exemplo, ao lado da Barragem do Peão, a Barragem de
Berizal. Trata-se de uma barragem que foi iniciada há 10 anos. Já
foram aplicados lá milhões e milhões de recursos de um povo
brasileiro, e essa barragem está lá paralisada, deteriorada, já
praticamente num processo quase que irreversível de paralisação, por
cima de implicância de pessoas que não conhecem a nossa região.
Pediram o EIA-Rima. Foram feitos o 1, o 2, o 3, e a Barragem de
Berizal está paralisada na nossa região. Temos outras, como
Congonhas, Jequitaí. Temos 26 barragens projetadas para o Norte de
Minas que não saem do papel em razão da burocracia, da implicância
de pessoas que não conhecem a nossa região, pessoas que
imaginam uma legislação que não existe, imaginação que só traz
atraso e sofrimento. Queremos efetivamente tirar esses projetos do
papel. Queria congratular-me com o Prefeito Sousa, de São João do
Paraíso, parabenizando-o pela sua luta, e com a Câmara Municipal
daquele Município. Quero trazer os mais sinceros agradecimentos às
pessoas que acreditaram na Barragem do Peão, ao Dr. Paulo
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Bregunci, ao Governador Aécio Neves, e dizer que ali está o
verdadeiro exemplo da perseverança, da força do Norte mineiro, das
pessoas que acreditam em nossa região, pessoas que certamente
irão mudar todo o destino daquela região. Parabéns a todas essas
pessoas. Espero poder voltar lá no dia 15, para entregar essas casas
às pessoas que saíram de seus locais. Ali está um verdadeiro
exemplo da reforma agrária que o País tem de perseguir. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Presidente, Deputado José Henique,

Deputados e Deputadas, telespectadores que nos acompanham pela
TV Assembléia, quero registrar, com muita alegria, como cidadão de
Belo Horizonte, um evento muito importante ocorrido nesta semana,
que foi a abertura do Orçamento Participativo 2009-2010. Na mesma
data, comemoramos também os 15 anos de implantação do
Orçamento Participativo na nossa cidade, Capital do Estado de Minas
Gerais. Falo aqui com alegria, porque o Orçamento Participativo, uma
bandeira do Partido dos Trabalhadores, da qual hoje já se apropriaram
várias administrações públicas de maneira suprapartidária, pode e
deve também, cada vez mais, consolidar-se como forma de
democratizar a gestão pública em todos os Municípios brasileiros.

Nesta data em que se comemoram os 15 anos do Orçamento
Participativo, é importante registrar alguns números. O Orçamento
Participativo começou em 1993, na gestão do hoje Ministro, então
Prefeito Patrus Ananias. Lembro, com orgulho, uma decisão política
firme, corajosa do Prefeito Patrus Ananias, que determinou aos seus
Secretários a construção, já no primeiro ano de governo, de um
processo que possibilitasse verdadeira transformação na forma de
definição das obras públicas na Capital mineira, delegando ao então
Secretário de Governo, hoje também Ministro, Luiz Dulci, e ao hoje
Diretor do BNDES, o Secretário de Planejamento Maurício Borges, a
tarefa de coordenação desse processo, compartilhado com o Vice-
Prefeito Célio de Castro, com o Secretário de Fazenda e hoje Prefeito
de Belo Horizonte Fernando Pimentel e com este Deputado, na época
Chefe de Gabinete do Prefeito Patrus Ananias.
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Já no primeiro ano, com a determinação do Prefeito, tivemos a
coragem e a vontade política de inaugurar novo ciclo de gestão
pública na Capital. De lá para cá, foram 1.184 empreendimentos.
Louvem-se aqui as administrações subseqüentes do Prefeito Célio de
Castro e do atual Prefeito Fernando Pimentel, que, além de dar
continuidade ao processo participativo, também alteraram, avançaram
nesse processo de escolha de obras públicas. Como disse, nesses 15
anos, 1.184 empreendimentos foram aprovados: 918 concluídos; 129
em fase de elaboração de projetos e 137 em execução de obras.

Deputado Carlin Moura, é mais de 1,5% de obras a cada semana na
Capital mineira desde 1993. É como se, a cada semana, a Prefeitura
entregasse à população uma obra definida pelos cidadãos de Belo
Horizonte. Nesses 15 anos, aproximadamente 500 mil pessoas
participaram do Orçamento Participativo - OP. Chegaremos ao final de
dezembro com um total de mil obras concluídas, num valor
aproximado de R$950.000.000,00 investidos.

Portanto é motivo de comemoração e também de defesa política da
continuidade do OP, seja qual for o governo que assumir a Prefeitura
de Belo Horizonte, uma vez que o OP 2009-2010 já tem
R$480.000.000,00 garantidos para a execução de obras, que serão
definidas no ano de 2009. Além disso, desde o último processo há a
novidade do Orçamento Participativo Digital, que terá
aproximadamente R$20.000.000,00 a serem definidos em obras
estruturantes pela população da Capital, logo após a escolha das
obras pelas regionais durante todo este ano de 2008.

Portanto, Sr. Presidente, com alegria, e também com uma ponta de
orgulho por ter sido um dos protagonistas e um dos construtores
desse processo, a partir do governo Patrus Ananias, quero
parabenizar a todos que contribuíram para o êxito do processo, a
começar, talvez, por aqueles atores e sujeitos mais importantes: os
cidadãos que participam desse processo democrático.

Lembro-me aqui, entre milhares de lideranças, de algumas, como o
Deputado Carlin, presente em 1993 e até hoje. Faço menção a uma
nossa camarada do PCdoB, a querida amiga Valdete, liderança
comunitária da região Leste, hoje tão bem gerida e coordenada por
nossa querida amiga Dalva Stela, também militante do partido. A
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Valdete é uma liderança comunitária das mais dignas. Lembro-me
aqui da D. Dalila, do Aglomerado da Serra, que hoje está
recuperando-se de uma enfermidade, por isso não pôde fazer-se
presente no lançamento do Orçamento Participativo 2009-2010.
Mando um abraço a essa grande militante. Também quero lembrar-me
da Aurenir, liderança da Vila Monte de São José, forjada também na
luta popular, e ainda de tantos outros líderes comunitários. Muitos,
infelizmente, não estão mais entre nós, como o Sr. Liberalino, da
Pedreira Prado Lopes; o Sr. Daniel, do Acaba-Mundo. Eles partiram,
mas deixaram o exemplo de dignidade e de luta comunitária.

Portanto, a essas 500 mil pessoas que participam e participaram do
Orçamento Participativo em Belo Horizonte, rendo nossas
homenagens. Não seria possível a existência desse orçamento sem a
adesão e a confiança dessas lideranças. Aprendemos muito quando
da construção do Orçamento Participativo. Reformulamos, durante
anos, para melhor, o processo desse orçamento. Como se diz na
gíria, “apanhamos” muito para atingir a marca de 1.184
empreendimentos aprovados diretamente pela população.

É forçoso e justo reconhecer a vontade política, a determinação, a
coragem e a ousadia dos gestores municipais, dos Prefeitos Patrus
Ananias - que criou o Orçamento Participativo - e Célio de Castro e do
atual e competente Prefeito Fernando Pimentel. Esses três Prefeitos
tiveram a competência e a determinação de implantar o maior
programa participativo de obras públicas em curso hoje em nosso
país.

Neste momento da história brasileira, o Orçamento Participativo é
um programa que avança cada vez mais porque tem o motor
econômico da contribuição inestimável do governo Lula, do governo
federal, que, por meio do PAC, vem destinando recursos a Belo
Horizonte nunca antes vistos, para obras estruturantes, as quais já
nem precisam ser definidas de maneira escalonada, parcelada, ano a
ano, no Orçamento Participativo. O PAC chegou à Vila São José, ao
Aglomerado da Serra, à Avenida Belém, da minha querida Pompéia,
na região Leste. Todo ano, uma parcela de recursos era destinada às
obras de assentamento e reassentamento da Avenida Belém. O PAC
chegou a essa avenida, com grande aporte de recursos.
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Faço elogio ao meu amigo Vereador Paulão, do PCdoB. Quando eu
ainda era Vereador, juntamente com o Vereador Paulão, levantamos a
bandeira da obra estruturante da Avenida Belém, com o apoio dos
moradores. Hoje essa obra já é uma realidade graças ao apoio do
Presidente Lula, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte.
Registro publicamente a importância da afirmação de um programa
que veio para ficar, o Orçamento Participativo.

Parabenizo todos os servidores da Prefeitura de Belo Horizonte. Se
é importante o atual Prefeito Fernando Pimental, assim como os ex-
Prefeitos Patrus e Célio, e seus Secretários, importante também são
aqueles destemidos servidores da Sudecap, da Urbel, das Secretarias
de Políticas Urbanas e de Habitação, das secretarias regionais e das
áreas sociais. As obras do Orçamento Participativo, Deputado Eros
Biondini, que poderá, com dignidade, disputar uma vaga à Prefeitura
de Belo Horizonte no seu posto principal, são de saneamento e de
contenção de encostas, mas também são obras sociais, que incluem
Unidades Municipais de Educação Infantil - Umeis -, Centros de
Referência da Assistência Social, Unidades Básicas de Saúde, como
aquela inaugurada há pouco tempo em meu bairro de origem,
Pompéia. As obras são estruturantes e sociais; por isso estendo
também meus elogios a todos os servidores da PBH.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Caro Deputado André
Quintão, agradeço-lhe o aparte parabenizando-o pelas suas palavras.
V. Exa. citou pessoas marcantes na história do Orçamento
Participativo, programa fundamental e de referência em nossa Capital.

Hoje estava em meu gabinete escrevendo uma dedicatória em um
CD para dar a V. Exa., que é muito jovem, mas, apesar disso, tem
uma história escrita não só em Belo Horizonte, mas também em Minas
Gerais. Quanto a isso quero dar meu testemunho. Quero registrar a
minha admiração e o meu apreço por V. Exa.

Hoje tenho o privilégio de estar a seu lado na Comissão de
Participação Popular. O PHS, partido que represento, também tem,
em sua ideologia, a consciência de que a política atual necessita de
maior participação popular, ou seja, de uma gestão participativa,
conforme temos denominado essa participação. Percebemos a marca
de V. Exa. em todos os espaços e eventos de Belo Horizonte e do
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Estado, por intermédio da Assembléia. Como exemplo disso, cito o
Parlamento Jovem, entre tantos outros eventos.

Ao ouvir suas palavras, não poderia deixar de fazer essa referência
à sua pessoa. V. Exa. é extremamente importante para esta Casa,
para a construção dos interesses não só da nossa cidade, mas
também do Estado e do País. No âmbito federal, trabalha junto com o
querido Patrus Ananias e outras pessoas respeitadas,
independentemente do partido em que militam.

Deputado André Quintão, aproveito o aparte que V. Exa. gentilmente
me concedeu para dizer que, como membro do Conselho Estadual
Antidrogas, tenho de entrar com uma representação no Ministério
Público para se impedir que no dia 4 de maio seja realizada a Marcha
da Maconha na Capital. Esse evento está programado para várias
cidades. Em algumas delas, conseguimos liminares para impedir que
tal marcha ocorra. Na Capital, essa marcha está programada para
acontecer no dia 4 de maio, na Praça da Estação, às 15 horas. Como
já disse, como membro do Conselho Antidrogas do Estado de Minas
Gerais, estamos entrando com essa representação com o intuito de
preservar a nossa cidade de tantos males. Como V. Exa. lembrou, em
Belo Horizonte precisamos melhorar e ampliar políticas antidrogas.
Esse ainda é um aspecto da nossa política.

Agradeço-lhe o aparte e desejo-lhe sucesso, êxito.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, para concluir, agradeço

as palavras do Deputado Eros Biondini, com quem me solidarizo
quanto à sua preocupação com a marcha. Quem sabe pudéssemos
realizar a marcha do primeiro emprego, de políticas públicas para a
juventude, da paz, contra a violência, dos sem-terra, enfim, tantas
marchas mais importantes.

Sr. Presidente, nesse processo é fundamental que a população de
Belo Horizonte abrace o Orçamento Participativo como uma conquista
sua, uma conquista da cidade. Na hora de divergir, divergimos; na
hora de reconhecer, elogiar, elogiamos. Por isso, elogio,
publicamente, a condução da Prefeitura de Belo Horizonte, atualmente
governada pelo Prefeito Fernando Pimentel, que tem não só mantido,
mas também aperfeiçoado o Orçamento Participativo em Belo
Horizonte. O Orçamento Participativo veio para ficar. Parabéns aos
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cidadãos e cidadãs de Belo Horizonte! Que todo o Estado de Minas
Gerais acompanhe essa belíssima experiência da Capital, iniciada
pelo Prefeito Patrus Ananias.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas que nos acompanham das galerias,
telespectadores da TV Assembléia.

Sr. Presidente, gostaria neste momento de registrar, com alegria, o
trabalho feito pela Assembléia mineira em parceria com a sociedade
organizada. Destaco, de um modo especial, o Sistema Fiemg, que,
aliás, foi nosso anfitrião em Divinopólis, na etapa de discussões
interiorizando o debate do seminário “Minas de Minas”, realizado por
nossa Assembléia, com base em requerimento do qual tenho a honra
de ser um dos autores. Sei que alguns Deputados formularam outros
requerimentos com teor semelhante, mas, ao requerermos a
realização de um debate amplo sobre a mineração e, obviamente, de
toda a sua cadeia produtiva, tivemos fundamentalmente dois
propósitos: discutir e aperfeiçoar todos os mecanismos de proteção do
meio ambiente.

É fundamental que, numa atividade como a mineração e em toda a
cadeia produtiva que envolve as atividades das siderúrgicas e das
fundições, e mesmo a extração das diversas formas de mineração -
esta vai da areia ao diamante. Ela fornece areia para a construção
civil, que é imprescindível, passando pelas diversas formas de
extração mineral até o processamento desses minérios. Portanto é
extremamente importante, mas há impacto ambiental, porque não há
como fazer a mineração sem interferir na natureza. Por isso é preciso
ter uma série de cuidados, mecanismos adequados para
preservarmos o nosso meio ambiente ou, pelo menos naquelas
hipóteses em que inevitavelmente se interfere retirando o minério,
mexendo no solo para alcançar o subsolo, que se tenham
mecanismos de recuperação que possam evitar que a relação custo-
benefício seja extremamente negativa.

É possível fazer isso, porque a outra meta, além da preocupação
ambiental que é permanente da nossa parte, é que estejamos
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discutindo a importância dessa atividade como uma movimentação
econômica geradora de emprego, de renda e de qualidade de vida.
Isso é inegável. Não teríamos absolutamente nenhum minuto das
nossas vidas nos tempos atuais podendo prescindir da mineração.
Desde o momento que acordamos até a hora que vamos dormir, há
sempre algum produto que veio da mineração, inclusive na nossa
alimentação, como os sais minerais e a própria água mineral.

A mineração hoje é a alavanca do desenvolvimento. Basta dizer, por
exemplo, que a cadeia da produção do automobilismo, que é, em
todos os países, um dos principais suportes e alavancas na geração
de renda, de emprego e de crescimento de um país, está toda
fundamentada na metalurgia. Então é claro que, se é importante e
está presente na vida de todas as pessoas, temos de também
assegurar que isso possa ocorrer de uma forma que todos os
cidadãos possam usufruir do benefício. A começar pelo fato de que o
minério, ou seja, tudo o que está no subsolo, os minérios, os minerais
- que, em quase sua totalidade, estão no subsolo -, é de propriedade
da União, por isso é de todos os brasileiros. Obviamente, é preciso
que possamos debater sob essas duas óticas, sob esses dois olhares,
o meio ambiente preservado e o desenvolvimento econômico sendo
alcançado em benefício de todos. A começar pelo Município, com a
questão fiscal. É sabido que os Municípios ficam com a menor parcela
das arrecadações. O Brasil continua exportando minério bruto em
grande escala e com isenção de imposto. O Município acaba, mais
uma vez, sendo penalizado e não vê nada daquilo que é retirado dele.
E vários colegas têm dito que é retirado e é uma safra só. Muitas
vezes fica ali uma cratera, uma natureza sofrida de onde se retirou
muita riqueza. Já foi assim no Brasil-Colônia, retirando-se ouro,
diamante, fazendo-se a fortuna e a riqueza de outros povos. Temos
de estar atentos, porque o minério de ferro, que é hoje uma das
principais pautas de exportação, pode e deve ser processado no
Brasil, agregando valor e gerando riqueza para o nosso povo.
Naturalmente, é debatendo essa matéria de uma maneira mais
profunda que vamos encontrar as diversas sugestões. Existe uma
campanha muito bem concebida da Assembléia que diz que essa
questão tem vários lados, ou seja, ela precisa ser vista sob vários
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aspectos: o meio ambiente, o aspecto econômico e social, a questão
tributária e trabalhista e várias outras que envolvam o Município, o
Estado e a União.

Conforme dizia, nesta semana fizemos um debate extremamente
proveitoso, em Divinópolis, eu e o Deputado Doutor Rinaldo. Naquela
ocasião, fomos brindados com a visita do Deputado Padre João. Foi
muito proveitoso porque a sociedade pôde se manifestar. Um dos
itens que fiz questão de defender é a preservação do meio ambiente,
desde que não fiquemos escravos da burocracia. Hoje uma pequena
licença, uma autorização ambiental para uma atividade simples,
muitas vezes, está sujeita às mesmas regras de outra atividade maior
e mais complexa. Aliás, dizia isso agora ao Diretor do Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM - em relação à autorização, ao
alvará para a extração de areia, que é essencial para a construção
civil. Também é essencial que essa areia não seja retirada sempre do
mesmo lugar, porque isso esgota a capacidade em determinado
trecho do rio ou local, o que acaba por provocar erosão. Sendo assim
é necessária uma certa dinâmica para mudar os lugares de extração e
para respeitar a natureza. Mas, para isso, é necessária uma
autorização, uma licença, portanto não podemos chegar lá e retirar
areia aleatoriamente; do contrário, poderemos causar um desastre
ambiental. Essa licença, às vezes, demora anos para ser concedida.
Digo o mesmo de uma grande mineradora. É claro que são
procedimentos diferentes, mas a demora tem sido a mesma, e isso é
inaceitável. É preciso acabarmos com essa burocracia. Esse problema
também acaba por ocorrer no IEF e no Igam, mas fato é que essa
burocracia não está contribuindo para melhorar o meio ambiente.

É claro que não pretendemos que haja uma correria que deixe de
lado a responsabilidade e o cuidado que deve existir na hora de se
fazer um estudo de impacto ambiental. Temos de fazer os estudos de
impacto ambiental, mas será que devemos fazer esses estudos para
suprimir uma vegetação exótica? Chamo de vegetação exótica o que
corretamente define a vegetação que não é nativa, que não é mata
natural, ou seja, aquela que foi plantada ali, como é o caso da
braquiária, a pastagem artificial. A mata de eucalipto também é
exótica no Brasil por não ser uma espécie nativa, e sim plantada. Ela
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é plantada; é uma mata artificial plantada para ser colhida. Ora, será
que preciso dar o mesmo tratamento de vistoria técnica, de chamar
um funcionário público para fazer a vistoria técnica, dar o mesmo
tratamento dispensado no caso de alguém tentar retirar uma mata
nativa para o plantio de uma outra espécie? São situações diferentes,
por isso defendo que situações diferentes devem ter tratamentos
diferentes. Já uma situação mais simples, que não traz um impacto
ambiental importante, deve ser vista com menos burocracia, até
mesmo como forma de se respeitar os profissionais liberais que
podem tratar dessa questão.

Tomemos o exemplo da construção civil, como é o caso deste
prédio em que estamos. Um responsável técnico assinou o projeto
desta construção, assinou o cálculo estrutural, e, em seguida, esse
projeto foi encaminhado à Prefeitura, para que fosse analisado. Cabe
ao poder público aceitar a assinatura do responsável técnico, até
porque ele é um profissional credenciado, que passa a ser o
responsável técnico da obra. Isso significa que ele é responsável,
também civil e criminalmente, se houver um erro dele que traga
prejuízo à vida das pessoas que vão estar neste prédio.

No momento de se cuidar de uma questão ambiental, até para se
resolver uma situação simples, que precisa de uma autorização
igualmente simples, de supressão vegetal de vegetação exótica, que
não é nativa, o governo, o IEF também deveria aceitar a assinatura do
responsável técnico, ou seja, do engenheiro-agrônomo, do engenheiro
florestal e do engenheiro de minas, e obviamente credenciar esses
profissionais. Aliás, isso ocorre na minha profissão. Sou médico-
veterinário e posso, perfeitamente, fazer um exame e dar um
atestado, por exemplo, para um cavalo de competição que vá
deslocar-se de uma cidade para outra e precise fazer um exame para
saber se não tem a anemia infecciosa eqüínea. Mas o governo não
tem profissionais suficientes para atestar; então, credencia um
profissional que preenche um formulário do Ministério da Agricultura,
atestando, em nome do próprio governo, que o animal foi examinado
por ele e, como profissional, assina, dizendo que tem condições de
embarcar. É assim que funciona em uma série de profissões, e na
área ambiental temos que evoluir e acabar com esse engarrafamento
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que há no IEF, no Igam, no DNPM. Teremos profissionais liberais
responsáveis técnicos que, em várias situações, poderão assinar e
apenas protocolar, dando ciência ao órgão público de que aquele
procedimento está dentro das normas técnicas, respeitando o meio
ambiente e a natureza. Ora, o poder público terá sempre o poder de
fiscalizar a atitude do responsável técnico. Se ele tiver pessoal para
fiscalizar 100% das RTs, ótimo, mas, se não tiver, que faça por
mecanismos estatísticos, fiscalizando 5% de maneira aleatória. Se
encontrar uma fraude, um engenheiro florestal que tenha assinado a
RT para cortar eucalipto, mas estavam cortando mata nativa, e o RT
foi omisso ou conivente com o crime, punam-se o RT e o proprietário
de maneira dura. Mas simplesmente continuar com essa burocracia
travada não está preservando o meio ambiente. Isso não está
contribuindo para o desenvolvimento de Minas Gerais. Por isso, no
seminário “Minas de Minas”, devemos ter a ousadia de discutir
questões como essas, para que Minas avance e o meio ambiente seja
preservado.

Assim como propus e estou tendo o apoio desta Casa para
regulamentar e preservar a margem do lago artificial que foi
construído para ser barragem hidrelétrica - por exemplo, Furnas, Três
Marias e tantas outras em Minas Gerais -, precisamos regulamentar a
margem da represa, mas de maneira diferente da nascente ou da
margem do córrego e do rio. A margem do rio está sujeita a erosão,
tem correnteza; a nascente, o próprio nome já diz, é onde nasce a
água. Então, precisa-se de uma área maior no entorno do rio para
preservar o meio ambiente. A lei diz 100m da nascente. A barragem
artificial inunda as terras férteis, inunda as nascentes e vai lá na beira
do cerrado, da terra seca e mais árida, da terra que não tem nascente
nem vegetação densa, chamada mata ciliar, da beira do rio. E hoje os
órgãos ambientais estão querendo exigir os mesmos 100m de
afastamento.

Até há pouco tempo não se fazia uma fiscalização rigorosa, e a
maioria dessas áreas foram ocupadas com empreendimentos
turísticos, não a maioria, porque são áreas muito grandes, mas muitas
foram ocupadas até na beira da represa, o que acho errado. Mas
100m também é um absurdo, porque inviabiliza o turismo, o acesso
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dos animais para beber água, a atividade agropecuária.
Então, propusemos um projeto que preserva o meio ambiente, mas

também preserva a capacidade de produzir: 30m de afastamento da
lâmina d’água na sua máxima cheia em barragens artificiais, onde não
há nascente, obviamente, longe das nascentes ou de rios. São
realidades diferentes que devem ser tratadas diferentemente. Assim
como são realidades diferentes uma pequena extração de areia, um
posto de gasolina ou uma siderúrgica que precisam de um
licenciamento. É preciso um tratamento diferenciado. Justiça seja
feita: a Secretaria de Meio Ambiente já caminha na direção de
compreender que é preciso dar um tratamento diferenciado, e a lei já
prevê isso. Mas a burocracia e alguns tecnocratas continuam
entravando o desenvolvimento, limitando a iniciativa das pessoas de
trabalhar, usando como pretexto serem defensores do meio ambiente.

Burocracia não salva o meio ambiente; ela apenas emperra a
produção e atrasa o crescimento e a geração de emprego e de renda.
É preciso separar uma coisa da outra, separar o joio do trigo. Aí, sim,
teremos preservação do meio ambiente, que julgo fundamental e da
qual não abro mão, mas também respeito e, mais do que isso,
incentivo a quem quer e precisa de trabalhar e produzir. Agradeço, Sr.
Presidente, a tolerância de alguns segundos. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. De início,

quero dizer que o Deputado Alencar da Silveira Jr., nosso colega
nesta Assembléia e Diretor do América, solicitou-nos que fizéssemos
uma homenagem ao América Futebol Clube por seus 97 anos, quase
um centenário. Torcemos para que o América, assim como o
Uberlândia Esporte Clube, o Verdão, voltem para a Primeira Divisão,
para a elite do futebol mineiro. Aproveitando que estou falando em
futebol, quero dizer que vamos torcer para que o Atlético ganhe do
Náutico hoje, para que os atleticanos saiam um pouco da ressaca do
último domingo, e para que o Cruzeiro detone hoje o Boca Juniors, da
Argentina, e venha a ser campeão da Libertadores da América.

Mas ocupo a tribuna, Presidente, para dizer que tenho em mão o
relatório da Juíza que foi relatora do processo da Aneel sobre a
revisão tarifária da Cemig, que acontece de cinco em cinco anos. Em



181

seu relatório, a Juíza deixa bem claro que foi muito importante o índice
de redução de 17% na tarifa de energia a que chegou a Aneel. Vale
lembrar que esta é a primeira vez na história que isso acontece. Em
56 anos da Cemig, a conta de luz nunca diminuiu; ao contrário, a
conta aumenta todo ano. Para se ter uma idéia, nos últimos dez anos
a conta de luz de Minas Gerais aumentou 462%, o que é bem além da
inflação. Só neste governo, tivemos mais de 100% de aumento.
Então, repito, esta é a primeira vez na história que a conta de luz não
aumenta; mais do que isso, é a primeira vez que ela tem uma
redução.

Esse índice de 17% de redução, como se vê no relatório da Juíza,
só foi possível graças, principalmente, à mobilização popular - foram
mais de meio milhão de assinaturas -, à contribuição que todo cidadão
tinha o direito de encaminhar - foi recorde o número de contribuições
que os cidadãos encaminharam à Aneel por fax, “e-mail” e cartas;
aliás, em todas as agências do País, o maior número de contribuições
veio dos consumidores mineiros - e graças ainda à presença em
massa dos Deputados na audiência pública - assim como os
Deputados Carlin Moura e Domingos Sávio, estava presente um
grande número de Deputados que apresentaram documentos
solicitando a redução da tarifa de energia elétrica da Cemig. Assim,
realmente, ficamos contentes, porque a redução de 17% é histórica e
significativa, e o cidadão vai sentir o seu efeito a partir do final do mês
de maio.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
quero comungar com o pronunciamento de V. Exa. É de fato muito
importante e, na verdade, a alma da democracia, a participação
popular e das diversas representações do povo - no nosso caso, do
povo mineiro, que aqui representamos em nossa diversidade
partidária. Esse movimento ocorreu em Minas, mas é importante
destacar que ele vem ocorrendo em todo o Brasil, fruto de um
momento econômico em que se constatou uma variação cambial
expressiva e uma variação de valores de várias fontes de energia.
Mas temos de reconhecer que há também um trabalho por parte das
empresas de energia elétrica. Também podemos dizer da
telecomunicação que, em que pese eu ter críticas duras a esse
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sistema de telefonia móvel - no seu custo para os contribuintes de um
modo geral, o que precisa ser revisto -, tecnologicamente, temos
avançado. Temos de levar esse benefício - energia  para  todos -
estamos caminhando para todo o mundo ter acesso à energia -, mas
que o acesso seja por um custo razoável. A energia elétrica baixou em
São Paulo, no Norte do Brasil, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e
a previsão, desde o início, era de que baixasse algo próximo a 10%
em Minas Gerais.

V. Exa. trabalhou nessa questão desde o momento em que foi
anunciado que haveria audiência pública - somos testemunhas disso.
E também trabalhamos, embora em partidos diferentes, com o mesmo
propósito. Isso mostra como a democracia é extremamente saudável.
Debatemos e divergimos em alguns assuntos, mas há questões em
que há unanimidade. Esta Casa, por unanimidade, bateu que era
necessário reduzir o valor da conta de energia elétrica. Mais que isso:
tivemos a oportunidade de estar na audiência pública, assim como V.
Exa., e cada um fez a sua defesa, mas sobre o mesmo objetivo. V.
Exa. fez uma abordagem usando sua estratégia, e fiz a abordagem
como Líder da Maioria, entregando um documento assinado por todos
os Deputados da base e da Maioria. Naturalmente, V. Exa. o fez
também com muita competência, pelos Deputados da Oposição.
Houve unanimidade pedindo a redução. Pedimos que fosse, no
mínimo, de 15%, e em média a redução ficou em 12%, entre
residencial, rural, industrial, comercial, e mais de 17% para o
residencial. Isso é uma vitória do povo mineiro, da participação
popular, pela qual me congratulo com V. Exa.

Mas é importante destacar que é uma vitória da Cemig também,
porque em hora nenhuma ela foi contra. Pelo contrário, sabemos que
a Cemig vem fazendo o dever de casa. Depois disso, já estive na
Cemig para saber do impacto, como ela está administrando isso. Eles
me responderam, de maneira objetiva, que a Cemig não começou a
administrar isso agora, que tem feito trabalhos buscando diminuir
custos dentro do que é possível, sem diminuir qualidade, para otimizar
e ser mais eficiente ano a ano. E vai procurar fazer isso de forma mais
intensa, porque, quanto mais for eficiente, mais a Aneel vai poder
analisar e comprovar que pode diminuir mais um pouco. Queira Deus
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que, no ano que vem e nos próximos anos, consigamos diminuir mais
um pouco, porque, com certeza, mesmo diminuindo 17%, a conta de
energia elétrica ainda é cara.

Há coisas que podem sair da conta, como os impostos. Parte da
redução, Deputado Weliton Prado, foi justamente de algumas
contribuições federais; por exemplo, a contribuição para o combustível
das usinas do Norte. O governo federal cedeu e reduziu um pouco, o
que ajudou o percentual a chegar aos 17%, que foi muito bom.
Batemos na tecla de que há muito imposto na conta de energia, tanto
estadual quanto federal.

Acho que ainda há mais gordura para queimar, e estaremos
trabalhando juntos, no futuro, Oposição e base do governo, para que o
cidadão ganhe. Muito obrigado e parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer, Deputado
Domingos Sávio, e pegar um gancho no assunto em que V. Exa.
tocou, em relação à questão da tributação, que é muito alta. O ICMS
da conta de luz é um verdadeiro absurdo. São cobrados 42%, em
Minas Gerais, para as residências, com a cobrança por dentro. O
ICMS mais caro do Brasil é o praticado em Minas Gerais. Está
tramitando o projeto que reduz o ICMS da conta de energia, que
infelizmente, até hoje, não chegou a ser apreciado. O Deputado
Federal Elismar Prado já apresentou à reforma tributária uma emenda
que garante uma alíquota máxima de 25% do ICMS, em todos os
Estados do Brasil. Pode ser cobrado menos, mas o índice maior será
25%.

É uma grande injustiça. Para alguns produtos supérfluos, como
jóias, parece que são 6% de ICMS; combustível de avião, também
6%; e energia elétrica, que é bem essencial, não são 6%.
Multipliquem-se por sete: o ICMS da tarifa de energia elétrica é 42%.
Realmente é muito alto. É fundamental, e uma grande vitória, a maior
vitória, não ter tido aumento, pela primeira vez na história, em 56
anos.

Outra vitória é conseguir um percentual acima do índice proposto
pela Aneel. Qual foi esse índice? Foi de 9,72%. Qual foi a redução?
Mais de 17% para os pequenos consumidores, os comerciantes, as
indústrias e as residências. Todos os consumidores de baixa tensão,
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tanto os residenciais quanto as pequenas empresas e os pequenos
comércios, terão uma redução de 17% do valor da tarifa. Portanto é
muito importante aprofundarmos a discussão em relação à redução de
todos os tributos, de forma especial e prioritária do ICMS, que é o
imposto que mais pesa.

Há uma outra preocupação. Apresentamos aqui o pedido de
formação de uma comissão especial para o acompanhamento do
Tratado de Itaipu. A Assembléia Legislativa tem de participar. Tenho
dados mostrando que a Cemig é a principal compradora de Itaipu e
responde sozinha por aproximadamente 20% da energia
comercializada pela usina no País. A minha preocupação é que no
futuro haja elevação da tarifa. Se for rever contrato, pode. Todavia não
mexa no bolso do consumidor. Não podemos permitir isso. Queremos
fazer essa intervenção, esse acompanhamento da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais junto aos órgãos do governo
federal e junto ao governo do Paraguai. Precisamos levantar a nossa
voz com muita firmeza e dizer: pode até haver mudança no contrato,
mas não será o consumidor que pagará essa conta. Não podemos
aceitar isso.

Solicito à Mesa e ao Presidente que, de forma solene, apresentemos
a formação de uma comissão especial, a fim de que façamos as
visitas “in loco”, a Brasília e ao Consulado do Paraguai, para
discutirmos o contrato de Itaipu.

Mais uma vez, parabenizo a Dra. Joíza, a relatora do processo, que
realmente foi muito sensível; todas as pessoas que, de uma forma ou
de outra, participaram da campanha pela redução da tarifa de energia;
e de maneira especial aquelas que deram a sua assinatura - aliás,
foram mais de 1 milhão de assinaturas - e que contribuíram com o
recolhimento de assinaturas em todo o Estado, no Sul de Minas, na
Zona da Mata, como o Otoniel, em Belo Horizonte; o Paulinho, em
Contagem; o Davi, em Betim; o Vítor Hugo, em Monte Carmelo; o
Gilmar, em Uberlândia; o Ismar, na região; enfim, todas as pessoas
que pegaram a linha de frente, assumiram a campanha, acreditaram e
foram para cima, com muita garra, energia e coragem. A barra foi
muito pesada. Sabemos que os lucros da Cemig são fabulosos, pois é
uma empresa bilionária. Realmente eles tiveram a coragem de fazer
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esse enfrentamento - aliás, enfrentando, de certa forma, alguns
setores da grande imprensa. A população de Minas Gerais saiu
vitoriosa com a redução de 17% no valor da tarifa de energia elétrica.

Sr. Presidente, o meu tempo está esgotando-se. Só queria dizer que
estou muito feliz. Nos últimos 30 dias, tivemos o prazer de aprovar
três projetos muito importantes nesta Casa. Um deles foi o projeto que
institui a política estadual de incentivo à utilização de sementes
selecionadas nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar,
o qual foi transformado em lei. Surgiu um fator até incomum:
conseguimos derrubar um veto parcial do Governador. O outro projeto
ajudará na renda dos agricultores e de suas famílias e criará mais
empregos no meio rural. Outro projeto aprovado é a formação de
cooperativas de catadores de materiais recicláveis por meio de
incentivo a financiamento. Na noite de ontem, aprovamos um outro
projeto, que visa a tornar aplicável a legislação que protege os
deficientes físicos quanto ao acesso e à locomoção; justamente o
projeto que garante a acessibilidade para os deficientes físicos do
Estado de Minas Gerais.

Terminando, Sr. Presidente, uma outra questão que gostaria de
expor refere-se ao projeto que aprovamos aqui. No Projeto de Lei nº
2.214, queremos que os recursos sejam destinados principalmente
aos servidores, e não somente aos magistrados. Os servidores estão
muito preocupados.

Finalizando, estamos fazendo cobrança em relação - aliás, já
solicitamos audiência pública - à nomeação dos candidatos aprovados
para provimento de cargo de carreira de Gestor Fazendário e Técnico
Fazendário da Administração e Finanças. Há servidores terceirizados,
contratados pelo Estado, que até hoje não chamou os concursados.

Sr. Presidente, muito obrigado. Mais uma vez, parabenizo a todos
que participaram da campanha pela redução da tarifa de energia
elétrica em Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, ilustres Deputados e

Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembléia.
Amanhã comemoramos o Dia do Trabalho. Várias entidades sindicais,
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centrais sindicais, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil, a CUT, a Força Sindical realizam hoje ato comemorativo a essa
importante data nas ruas de Belo Horizonte. Não poderíamos deixar
de mencionar a importância histórica desse momento.

Após décadas de desemprego, arrocho salarial e precarização do
trabalho impostos por governos das elites comprometidos com o
modelo neoliberal, o nosso país vive uma fase nova, carregada de
esperanças. No governo Lula, cresce o emprego formal, aumenta a
renda dos assalariados, os programas sociais beneficiam 11 milhões
de famílias e o sindicalismo volta a ganhar força com o
reconhecimento das centrais sindicais, um fato inédito na nossa
história. Esse 1º de Maio ocorre num cenário de maior democracia, de
incipiente retomada do desenvolvimento econômico e de integração
solidária dos povos da América Latina. São pontos que devem ser
comemorados.

Apesar desses avanços, o Brasil ainda é muito injusto. Cerca de 10
mil rentistas concentram o grosso das riquezas produzidas,
especulando no cassino financeiro; os centros urbanos padecem da
falta de estrutura; ainda persiste o trabalho escravo e infantil; o
desemprego ainda é alto e os salários mantêm-se reduzidos, entre
outras chagas sociais. É urgente intensificar as lutas populares e
democráticas para superar essas injustiças históricas. O momento é
agora.

Entre outras bandeiras, hoje é possível conquistar a redução da
jornada de trabalho sem redução dos salários. O crescimento da
economia não pode beneficiar apenas os exploradores. O Presidente
Lula já disse que é possível partilhar os ganhos de produtividade
reduzindo a jornada. Além disso, ele propõe a ratificação das
Convenções n°s 158 e 151 da Organização Internacion al do Trabalho
- OIT -, que proíbe a demissão imotivada, ou seja, para se demitir um
trabalhador, deve-se ter um motivo justo, e dá o direito de negociação
dos servidores. A luta pela redução da jornada e pela ratificação
dessas convenções está na ordem do dia e requer uma ação mais
combativa e ousada dos trabalhadores brasileiros.

Outra reivindicação imediata é a redução das taxas de juros. Há
poucos dias, o Banco Central, que representa os interesses das elites



187

rentistas, aumentou os juros, colocando o pé no breque do
crescimento, o que terá efeitos negativos sobre a geração de emprego
e renda. O PCdoB defende mudanças profundas na política
macroeconômica, com a redução da taxa de juros, a diminuição do
superávit primário - a reserva de caixa dos banqueiros - e uma política
de câmbio que incentive as exportações. Na luta pelo
desenvolvimento, urge derrotar a visão neoliberal do Banco Central.

Por fim avaliamos que estão maduras as condições para a
sociedade pressionar por reformas democráticas que enfrentem os
graves problemas nacionais: a reforma tributária, que aumentará os
impostos dos ricos e desonerará os trabalhadores e os setores
produtivos; a reforma política, que ampliará a participação
democrática da sociedade; a reforma da mídia, que coibirá a
manipulação dos meios de comunicação; a reforma urbana, que
melhorará a vida da maioria que reside nas grandes cidades; a
reforma agrária, que garantirá o acesso à terra aos trabalhadores
rurais; e a reforma da educação, que universalizará o direito ao ensino
para os jovens.

Concluindo, Sr. Presidente, 2008 é ano de eleições municipais.
Haverá o embate entre as forças conservadoras, que querem manter
os seus privilégios e preparar o retorno ao governo central em 2010, e
as forças que lutam para avançar nas mudanças que os trabalhadores
almejam. O PCdoB conclama o povo brasileiro a intensificar suas
mobilizações, elevando sua consciência e organização, para obter a
redução da jornada de trabalho, derrotar a política de juros do Banco
Central e garantir as urgentes reformas democráticas. Os comunistas
participam dessas lutas, mantendo, com o seu objetivo estratégico, a
superação da barbárie capitalista e a conquista do socialismo. O
desafio de um Brasil mais justo está nas mãos dos trabalhadores. O 1º
de Maio deve servir para impulsionar essas lutas. Fica, portanto,
registrada a nossa homenagem a todos os trabalhadores e
trabalhadoras deste grande Brasil.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, 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 2.335 e 2.336/2008, da Comissão de Segurança
Pública, e 2.337/2008, 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 11ª Reunião Ordinária, em 29/4/2008, do
Projeto de Lei nº 1.871/2007, do Deputado Delvito Alves, e dos
Requerimentos nºs 2.220/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
2.232/2008, do Deputado Doutor Viana, 2.239, 2.246 a 2.248 e 2.250
a 2.252/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.260/2008, do
Deputado Doutor Viana; de Cultura - aprovação, na 8ª Reunião
Ordinária, em 29/4/2008, do Requerimento nº 2.259/2008, do
Deputado Doutor Viana; e de Administração Pública - aprovação, na
11ª Reunião Ordinária, em 29/4/2008, dos Requerimentos nºs
2.200/2008, do Deputado Arlen Santiago, 2.238/2008, do Deputado
Gilberto Abramo e outros, e 2.257/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem nº 208/2008,

do Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação da
Mensagem nº 148/2008. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Arquive-se a mensagem.

Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro e outros
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o
jornal “Correio de Uberlândia” pelos 70 anos de sua fundação. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
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do art. 232 do Regimento Interno.
Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 683/2007, do Deputado Weliton Prado, que especifica os
logradouros de acesso coletivo para fins da Lei nº 11.666, de
9/12/1994; 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; e 2.214/2008,
do Governador do Estado, que autoriza 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 (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Viana

solicitando que o Projeto de Lei nº 1.885/2007 seja distribuído à
Comissão de Defesa do Consumidor. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, estamos de volta à tribuna para comentar vários assuntos
de interesse da nossa região.

Ainda hoje, na 1ª Parte desta reunião, acompanhei atentamente o
pronunciamento do Deputado Carlos Pimenta, que cobra do governo
do Estado e dos órgãos ambientais uma resposta mais rápida para as
inúmeras obras que se encontram paralisadas no Norte de Minas, por
falta de licenciamento ambiental. Quero também, aqui, fazer esse
chamamento, porque não dá mais para admitir a forma como vêm
sendo tratadas algumas obras na região por parte do meio ambiente
de Minas Gerais. A construção da barragem de Berizal foi iniciada
pelo governo federal há 10 anos, entre Berizal e Taiobeiras; uma obra
que vai beneficiar e garantir abastecimento humano para oito cidades
da região e vai perenizar o Rio Pardo. Trata-se de uma obra de
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fundamental importância para a economia do Norte de Minas, do Alto
Rio Pardo. Não entendemos a demora, a burocracia. Há tanto pedido,
tanta documentação, tanto projeto, e as licenças não saem. Todo ano,
o DNOCS coloca recurso no Orçamento, o qual sai e vai embora. Eu
tive a oportunidade de ser Diretor do DNOCS, no período de 2003 a
2006, e todos os anos os recursos destinados à construção da
barragem de Berizal eram utilizados para obras no Estado do Ceará,
porque em Minas Gerais não se conseguia o licenciamento ambiental.
Neste ano, o problema volta novamente. Depois de muito trabalho,
depois de tantos pedidos ao meio ambiente, foram feitos três projetos
de licenciamento ambiental, e eles sempre arrumam um defeito. Já se
gastaram quase R$2.000.000,00 só no licenciamento ambiental dessa
barragem, e o meio ambiente não está satisfeito com tanto papel, com
tanta burocracia. O cidadão comum, as pessoas que precisam da
água, as pessoas que vivem ali, tanto as que são contra quanto as
que são a favor da barragem, não entendem a morosidade por parte
dos órgãos ambientais. Espera-se que seja encontrada uma solução
cabível para a barragem do Berizal e para outras obras importantes,
como as barragens de Congonhas, do Calindó, de Vacarias, de
Guarda-Mor, de Jequitaí, enfim, de tantas obras que estão paralisadas
em nossa região devido à questão ambiental.

Gostaria de solicitar do nosso Secretário de Meio Ambiente que
tivesse uma política diferenciada porque não vemos em outras regiões
do Estado essa rigidez que os órgãos ambientais vêm imprimindo ao
Norte de Minas. O Triângulo mineiro, por exemplo, já foi quase que
totalmente desmatado. Lá existem apenas 7% de reserva legal,
enquanto que deveria haver, no mínimo, 20%. No Norte de Minas
ainda temos 53% de cobertura, ou seja, 53% das terras do Norte de
Minas ainda são reserva legal. Mesmo assim, sabemos que é uma
região que está no semi-árido, que durante nove meses por ano é
castigada pela seca, por isso tem que ter tratamento diferenciado. O
clima naquela região é diferenciado, portanto a construção de
barragens lá é de fundamental importância. A construção dessas
barragens favorece, aliás, o meio ambiente porque um rio seco não
produz nada. Várias vezes atravessei o Rio Pardo em Taiobeiras sem
uma gota d’água.
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Alguma coisa precisa ser feita. Temos que sair dessa burocracia que
está acontecendo na nossa região. Essa mesma legislação ambiental
chega a ser implacável às vezes. O Igam chegou ao Município mais
pobre de Minas Gerais, minha terra, São João das Missões, onde 70%
da população é de índios e os outros 30% são de pequenos
agricultores familiares, e multou todo o mundo que estava usando a
água do Rio Itacarambi. Existem casos lá em que, se a pessoa vender
a propriedade, não paga a multa aplicada pelo Igam. Há muita
insensibilidade. A formação desses profissionais está muito
acadêmica, muito voltada para o órgão, para a lei. Eles precisam
conhecer a realidade da região indo lá, vendo a dificuldade das
pessoas. A lei não pode ser aplicada simplesmente como é aprovada
no Parlamento, ela tem de ser interpretada para cada região.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Muito obrigado, colega
Deputado Paulo Guedes. Quero congratular-me com V. Exa. por sua
brilhante observação. Realmente, os órgãos do meio ambiente têm
que proteger o meio ambiente, mas têm que ser pragmáticos. Temos
que levar o desenvolvimento econômico e proteger o meio ambiente.
Isso se chama desenvolvimento sustentável. Nós, da bancada do
Norte, estamos fazendo um trabalho forte, e o Governador Aécio
Neves já liberou verba para fazermos centenas de pequenas
barragens ao longo das estradas. Na verdade, vamos fazer cortes nos
terrenos para que a água das chuvas fique acumulada. Isso vai
aumentar a umidade e proteger as estradas.

Precisamos fazer um programa de perenização de alguns rios da
nossa região, região da seca. O Governador Aécio Neves nomeou um
grupo estratégico para montar um projeto de convivência com a seca.
Nesse projeto estará prevista a perenização de alguns rios da região:
o Rio Pardo, trechos do Rio Verde. No próprio Vale do Jequitinhonha
serão feitas pequenas barragens, não com a finalidade de exploração
agrícola, mas de perenização do rio e de permanência da água,
principalmente para o consumo humano e a criação. Precisamos
solicitar dos órgãos do meio ambiente que agilizem a aprovação das
licenças das grandes barragens - Barragem de Berizal, o Projeto
Jequitaí, uma barragem importante que vai irrigar 35.000ha. É um
projeto de irrigação que vai ficar a 250km de Belo Horizonte, vai gerar
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100% de energia elétrica e será feito por gravidade. É um projeto
viável, e é preciso que o governo de Minas, o governo federal e os
órgãos do meio ambiente agilizem o licenciamento ambiental para que
essas obras sejam feitas.

Quero novamente apoiar a iniciativa de V. Exa. nesse
pronunciamento para desburocratizar a tramitação. Tivemos um
encontro na Assembléia muito bom, e agora está saindo uma nova
legislação, que vai agilizar todos os licenciamentos ambientais. Muito
obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Isso é importante. Gostaria ainda de
lembrar, Deputado Ruy Muniz, a construção de uma barragem no
Norte de Minas. Refiro-me à de Congonhas, que garantirá o
abastecimento de água da nossa cidade de Montes Claros, Capital do
Norte de Minas, para os próximos 100 anos. O abastecimento de água
da cidade hoje já passou do limite. Temos racionamento em vários
bairros, porque o Sistema Juramento já não mais comporta o
crescimento da cidade ano após ano. A cada ano surge uma nova
cidade dentro de Montes Claros, pois são 4 mil novas ligações da
Copasa no Município. A fonte de abastecimento é a mesma. Portanto,
a única solução para o abastecimento de água de Montes Claros é a
construção da Barragem de Congonhas. A obra já se encontra
licitada, aguardando o licenciamento ambiental, e já está pronta para
entrar no PAC. Berizal já está no PAC e, se não sair o licenciamento
até 30 de maio, sairá do programa. Já está com “cartão amarelo” e
levará “cartão vermelho”. Perderemos R$80.000.000,00 garantidos no
Orçamento para essa importante obra, destinados àquela região
pobre do Alto Rio Pardo. Trata-se de uma região que precisa de
desenvolvimento. Essa obra garantirá o abastecimento de Taiobeiras
e de várias cidades.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
lembro aqui que a Copasa está fazendo uma segunda adutora para
Montes Claros, saindo do Sistema Verde Grande, o que melhorará o
abastecimento de água na cidade. No entanto, sem dúvida alguma, no
futuro, daqui a 20 ou 30 anos, precisaremos de água para Montes
Claros e para todo o Norte de Minas. A solução, a redenção, com
certeza, é a Barragem de Congonhas, que já está toda encaminhada.
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Vamos lutar para agilizar esse licenciamento e implantar rapidamente
essa barragem. Vamos lutar também para Berizal não perder os
recursos mencionados por V. Exa. São R$80.000.000,00,
fundamentais para a obra. Precisamos garantir esses recursos para o
Norte Minas. V. Exa. tem toda a razão. Conte com o nosso apoio e o
de todos os Deputados do Norte de Minas.

O Deputado Paulo Guedes - Sem falar, Deputado, que a água do
Rio Congonhas é quase mineral. Melhoraremos a qualidade da água
de Montes Claros com a construção dessa obra. Não é somente ela
que será beneficiada, mas todo o Sistema Verde Grande, pois o
projeto da Barragem de Congonhas prevê a garantia do
abastecimento de água de Montes Claros e transposição de água
para o Rio Verde Grande, possibilitando a reativação de centenas de
projetos de irrigação ao longo desse rio, que estão paralisados por
falta de água. Além disso, essa água de qualidade colocada no Rio
Verde Grande resolverá o problema de abastecimento de Capitão
Eneas, Verdelândia, Jaíba e outras cidades. Mais de 30 Municípios
entre Minas Gerais e o Sul da Bahia serão beneficiados.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
estou acompanhando o pronunciamento de V. Exa. e gosto de ver o
entusiasmo com que se refere aos assuntos aqüíferos do Norte de
Minas. V. Exa. foi Diretor do DNOCS e, portanto, trabalhou
diretamente com essa questão tão grave. É grave mesmo esse
assunto. Aliás, dizem que a próxima guerra mundial não será pelo
petróleo, mas talvez pela água por sua escassez, não só na nossa
região, mas também no mundo, de uma forma geral.

Quando falo sobre barragens, temos de ressalvar que ou os órgãos
ambientais não gostam muito de barragens ou gostam muito da
natureza sem o ser humano inserido nela. Muitas vezes impedem que
se construam barragens pelo simples prazer de proteger a natureza.
Costumo dizer que o ser humano é o principal ator da natureza. É
para ele, o ser humano, que a natureza está, para atendê-lo e servi-lo.
É claro que de forma organizada e cuidadosa, para não acabarmos
com as nossas possibilidades antes da hora.

Devo dizer a V. Exa., na vontade de fazer barragens, que algumas
delas estão há muitos anos paralisadas exclusivamente por causa de
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órgãos ambientais insensíveis, excessivamente preocupados com a
fiscalização do meio ambiente. Esquecem-se de que daqui a poucos
anos poderemos não ter água e nem gente para usufruir dessa linda
natureza que Deus colocou aqui na Terra.

Parabenizo, portanto, V. Exa. com essa advertência, para que os
órgãos ambientais tenham um pouco mais de atenção para facilitar e
viabilizar essas obras de barragens da nossa região. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite,
a quem informo que isso já está acontecendo. Nossa região, hoje, é a
maior exportadora de mão-de-obra barata. Como as autoridades do
meio ambiente não foram rigorosas no Sul de Minas e no Triângulo,
milhares e milhares de pessoas, todos os anos, deixam suas famílias,
as viúvas vivas, e vão cortar cana no Triângulo Mineiro ou colher café
no Sul de Minas. Assim, nossa região não cresce por falta de
oportunidades. Nessa época do ano os rios estão secos, não há água,
não se pode plantar ou colher o que quer que seja. Precisamos
advertir os órgãos do meio ambiente para que procurem o
desenvolvimento sustentável. Nossa região precisa de
sustentabilidade, e uma das formas de se obter isso no Norte de
Minas é, sem dúvida, com a construção de barragens, que garantiriam
a oferta de água não só para o consumo humano e animal, mas
também para a produção.

Nossa região também precisa produzir. É preciso gerar renda e
oportunidade para o Norte de Minas e para o Vale do Jequitinhonha.
Essas barragens são de fundamental importância. Para isso,
precisamos da colaboração do pessoal do meio ambiente, desses
órgãos, quanto a uma visão diferenciada para com o Norte de Minas e
o Vale do Jequitinhonha. Muito obrigado.

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

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, inicialmente gostaria de cumprimentar o Deputado Paulo
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Guedes, por sua defesa intransigente dos interesses da região Norte
de Minas, como é a nossa relativamente ao Nordeste. A importância
da água foi debatida aqui, e é preciso destacar que o homem é a parte
mais importante do meio ambiente, porque hoje, parece, os animais e
as plantas têm privilégios, primazia sobre o homem.

Gostaria de fazer alguns registros em função de um sentimento que
tem tomado conta de mim nos últimos tempos, especialmente em
razão de pronunciamentos aqui feitos da tribuna desta Casa. Por
exemplo, ouço meu querido companheiro Deputado por Belo
Horizonte falar que Patrus Ananias inaugurou o Orçamento
Participativo, que este é uma maravilha, quando, na verdade, trata-se
de um engano histórico. Quem começou o Orçamento Participativo foi
o PMDB em Juiz de Fora, com Tarcísio Delgado, em 1983. Lembro-
me de Antônio Júlio, em Pará de Minas, em 1974, fazendo Orçamento
Participativo. Eu mesmo fiz Orçamento Participativo em 1983, 1984 e
1985 em Teófilo Otôni, o qual abandonei por ser uma falácia.

O Orçamento Participativo é uma falácia. Consulta-se a população
para ouvir sobre 10% do Orçamento. Apenas 10% do total do
Orçamento faz parte do chamado Orçamento Participativo. Fazem um
estardalhaço, a propaganda em torno de 10%. Às vezes, utilizam até
idéias roubadas, uma apropriação indébita de outros autores. Ouve-se
falar que o Orçamento Participativo é uma coisa maravilhosa, e é
mesmo bonito.

É bonito como propaganda porque, na verdade, seria interessante
que 100% do Orçamento fosse trabalhado dessa maneira, o que é
impossível. Ora, o sistema de democracia representativa elege seus
representantes, seus Vereadores, seus Prefeitos, seus Deputados,
seus governantes. Não é possível fazer Orçamento Participativo a não
ser que a democracia fosse direta e participativa, e não
representativa, como é no Brasil.

Estranham-me algumas assertivas, algumas afirmações feitas ao
longo dos anos. Quem criou o Orçamento Participativo foi Tarcísio
Delgado, do PMDB, em Juiz de Fora.

Alguns jovens Deputados do PT não sabem da existência do
Orçamento Participativo em Juiz de Fora em 1983, porque o PT nem
havia nascido. Alguém que entrou na política depois deixou de
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verificar a história do País, para ver quem iniciou ou fez o quê. Muita
gente se sente titular da bandeira dos pobres, dos indefesos. Ninguém
olhou para o passado, em 1961, 1962, 1963, 1964 e após a ditadura,
para verificar quem lutava em defesa dos mais pobres e necessitados.
Ninguém olhou para trás para ver a história e, a partir dela, retratar-se,
falar o que é correto.

Citarei outro exemplo de falácia. Hoje a imprensa nacional divulgou
que o governo federal obteve um excesso de arrecadação, já que
arrecadou R$22.500.000.000,00. Ora, no mesmo momento, o governo
federal anuncia que não permitirá que se vote a Emenda nº 29. Ele
não quer que 10% do orçamento federal seja aplicado na saúde, mas
o Município tem de aplicar 15%. Isso é muito interessante. Ora,
brigou-se, fez-se um grande escândalo porque o Congresso Nacional
revogou a CPMF, que, segundo projeções do governo, renderia
R$39.000.000.000,00. Somente o excesso de arrecadação, sem a
CPMF, chegou, em apenas três meses, a R$22.500.000.000,00. Isso
significa dizer que, até junho, o brasileiro já pagou o valor equivalente
à CPMF. Os congressistas merecem nosso aplauso, pois retiraram
uma parte da carga tributária de cima dos ombros das pessoas.

Há outro aspecto interessante. Por causa da CPMF, aumentaram a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas - CSLL. O
que realmente é interessante? A projeção do setor bancário e dos
setores empresariais que pagam a CSLL estão apostando, pelo que
foi arrecadado no trimestre, que essa contribuição, neste ano, será
cinco vezes maior que o valor arrecadado no ano passado. Então,
ouvimos essa falácia, segundo a qual trabalharam contra o
Presidente. Ora, sou a favor de Lula, mas entendo que ninguém
trabalhou contra ele e, sim a favor do povo, pois retirou-se um pouco
da carga tributária das costas do trabalhador.

Assistimos a uma luta que envolve o crescimento da arrecadação
estadual, municipal e federal. Temos dinheiro suficiente para pagar a
dívida externa, e sobrarão R$4.000.000.000,00. A dívida não foi paga,
pois no Brasil entende-se que é melhor pagar juros que pagar a
dívida. O próprio Ministério da Fazenda declara que, em vez de pagar
a dívida, é melhor pagar os juros da dívida internacional porque,
conforme reconhecem, os juros internos são muito maiores que os
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externos. Então, é interessante: o dinheiro fica parado, rendendo
jurinhos, nos Estados Unidos da América, para pagar o custo externo
dos juros baixos.

Ainda não temos os dados do mês de março, mas sabemos que, em
fevereiro, a dívida interna do País cresceu para
R$1.215.000.000.000,00. Essa dívida mata a estrutura organizacional
financeira do nosso país. Portanto, essas são as falácias que ouvimos
na imprensa e nos discursos. Trata-se de factóides criados pelos
governos, sobretudo de apropriação indébita da iniciativa de outros.

Às vezes fico rindo por dentro, já que não posso falar, diante de
alguns fatos que escuto. Ninguém é contra o Bolsa-Família; somos a
favor da ampliação dos projetos que dão suporte a famílias pobres,
carentes. Na verdade, R$75,00 é muito pouco para se sustentar uma
família. É preciso aumentar esse valor. Precisamos dispor de outros
estímulos, porém com critérios diferenciados, aferindo-se a verdadeira
aplicação desses recursos. Queremos dobrar esse valor. Se
pudéssemos, criaríamos o Bolsa-Família Municipal e Estadual e
ampliaríamos, de maneira mais sólida, esse suporte à população mais
pobre.

Ninguém é contra o Bolsa-Família. Agora, falar que o Bolsa-Família
é do governo Lula não é verdade porque foi criado no governo
Fernando Henrique, com outro nome: Bolsa- Renda, Bolsa-Escola e
Vale-Gás. Posteriormente, unificou-se e transformou-se em Bolsa-
Família. Lembro-me de que deixei a Prefeitura da minha cidade com
10.500 famílias cadastradas em um Município de 140 mil habitantes.
Se você jogar 5 pessoas por família em 10 mil, então são 50 mil
pessoas, ou seja, mais de um terço da população da minha cidade
estava habilitada no Bolsa-Renda, no Bolsa-Escola e no Vale-Gás.
Quem faz essa seleção é o Prefeito. Fizemos isso e vamos fazê-lo no
futuro, ampliando ainda mais, se Deus quiser. O que não se pode
fazer é colocar a mentira na cabeça do brasileiro de que o dono da
marca, como se fosse um tênis Nike, é o governo Lula. Não é
verdade. Ele unificou, aumentou e ampliou. Isso é preciso reconhecer.
Queremos que o próximo governante amplie mais ainda. Em Minas
Gerais, várias iniciativas de distribuição de renda já foram feitas pelo
Governador Aécio Neves.
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O que assusta, nobres companheiros, é um dado observado neste
momento em que comentamos que há R$22.500.000.000,00 de
excesso de arrecadação do governo federal, que até junho completará
os R$40.000.000.000,00, que superam toda a arrecadação da CPMF
prevista para este ano. Assusta o fato de que, em 1995, 61,6% dos
gastos com saúde do País eram bancados pelo SUS. Em 2007,
apenas 51%. O setor privado, os planos de saúde e o dinheiro do
bolso do pobre do trabalhador, em 1995, pagavam 38,4% das
despesas de saúde. Agora, em 2007, pagam 49%. O que se está
deixando de fazer pela saúde é criminoso. É um absurdo os pobres
Municípios, apenas com 14,1% do bolo tributário nacional, serem
obrigados a aplicar 15% na saúde. Mas o governo federal reluta e não
quer, de jeito nenhum, aproveitar a Emenda nº 29, que obriga o
governo federal a aplicar 10% na saúde. Essa situação nos preocupa.
Será que não se pode falar a verdade? É preciso falar a verdade.

Outro factóide, outra falácia se refere ao programa Luz para Todos,
que andou empacado em Minas Gerais, porque a Cemig, desde
janeiro 2007, encaminhou ao governo federal ofício solicitando a
assinatura de um novo convênio. Ele foi assinado só agora, nesta
semana, um ano e três meses depois. As obras estão paradas,
porque o governo federal não assinou o convênio com o Estado de
Minas Gerais. O que é esse convênio? Ele se refere a uma
participação de dinheiro da Cemig, de dinheiro do governo do Estado,
e uma parcela pequena do governo federal. Mesmo essa parcela
pequena do governo federal se refere às contribuições que pagamos
em nossa conta de luz. E não sou eu que digo. Já disse várias vezes
e mostrei que o governo do Estado paga 78% da conta. Minas paga
no Luz para Todos, e o governo federal paga o restante.

Mas vem aqui outra revelação surpresa para mim, na “Folha de S.
Paulo”: “A luz que se apaga e não é para todos”. O texto de Cláudio
Salles diz: “O programa precisa de maior transparência. Poucos
sabem que 90% do Luz para Todos são financiados pelos
consumidores de energia e pelos governos estaduais”. Não sou eu
que estou falando, é um articulista renomado da “Folha de S. Paulo”.
Ele conta com 78% pagos pelo Estado, mais as taxas e contribuições
que o usuário de energia elétrica paga, embutidas na conta de energia
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elétrica. Então, na verdade, estão fazendo cortesia com o chapéu dos
outros.

Um colega meu, Deputado, perguntou-me por que tenho essa mania
de provocar assuntos polêmicos, já que poderia ficar calado e ganhar
mais com isso, pois existem assuntos sobre os quais ele acha que eu
não deveria falar. Defendem o governo Lula e baixam o cacete no
governo Lula; defendem o governo Aécio e, de vez em quanto,
criticam-no. Essa independência é absolutamente necessária no
Legislativo. Não podemos ter um governo federal ou estadual de
maria-vai-com-as-outras, de quem abaixa o topete ou vira carpete do
poderoso, para ele passar por cima. É preciso que haja alguma
independência de crítica; do contrário, não teríamos democracia. Mas
a crítica honesta, e não a crítica mentirosa e desonesta do factóide, da
falácia e da mentira publicada, porque todo o mundo sabe que
existem duas opiniões públicas neste país: a opinião pública e a
opinião publicada, aquela que mandam publicar, e o pessoal obedece
e publica exatamente o que foi mandado.

É claro que, como brasileiro, e estando há 30 anos no caminho
político, ao concluir, Sr. Presidente, me permito dizer que não tenho
vergonha de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso venha me
custar algo. A democracia se forja exatamente nesse pressuposto de,
a despeito das conseqüências, podermos dizer aquilo que sentimos e
pensamos. Com certeza, este país será melhor se outras pessoas
agirem dessa maneira e se pudermos fazer do Parlamento mineiro
uma tribuna efetiva de defesa dos reais e mais profundos interesses
do cidadão brasileiro. Minas precisa reagir à falácia federal e buscar,
com denodo e determinação, o caminho para retornar à Presidência
da República. 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 extraordinária de
terça-feira, dia 6, 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 é a publicada nesta edição.).
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Padre João; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 612, 973, 1.690 e 1.828/2007 e 2.162/2008;
aprovação - 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão
e Votação de Proposições: Requerimentos da Deputada Elisa Costa,
do Deputado Alencar da Silveira Jr. e da Deputada Elisa Costa;
aprovação - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.214/2008;
discurso do Deputado Weliton Prado; votação do projeto, salvo
emenda; aprovação; votação da Emenda nº 2; rejeição; declarações
de voto - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 683/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 734/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.227/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.402/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Questão
de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro
Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -
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Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h14min, a

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Getúlio Neiva, 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, ao ler a ata, o Secretário
relacionou os nomes dos Deputados presentes na reunião da tarde.
Gostaria de informar que comunicamos nossa ausência nessa reunião
da tarde à Mesa. Pela manhã, participamos do seminário “Minas de
Minas”, em Itaúna. Comunico a V. Exa. o sucesso do seminário. Na
semana passada, estivemos em Itabira e fomos recebidos pelo Dr.
Ronaldo. Depois, fomos recebidos em Poços de Caldas pelo
Deputado Carlos Mosconi. Ontem, em Divinópolis, fomos acolhidos
pelo Domingos Sávio e pelo Doutor Rinaldo. Hoje, pelo Deputado
Neider Moreira, em Itaúna. Nesta tarde, representei esta Casa na
reunião do Comitê de Bacias do Alto do Paraopeba. Discutimos todo o
plano de recuperação da bacia. Meu nome não consta, mas estava
em trabalho. Notificamos à Mesa. Na oportunidade, agradecemos a
realização do seminário “Minas de Minas.”

O Sr. Presidente - Agradeço ao Deputado Padre João.
Regimentalmente, está agasalhada a presença daqueles que estão
fora do Plenário, mas a serviço da atividade parlamentar. Não
havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 612/2007, do Deputado Weliton Prado, que dispõe sobre o
financiamento para a formação de cooperativas destinadas à coleta de
materiais inorgânicos passíveis de reciclagem; 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; 1.690/2007, do Deputado Carlos Mosconi, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas o imóvel que
especifica; 1.828/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza
o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
- DER-MG - a doar ao Município de Ouro Fino o imóvel que especifica;
e 2.162/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, 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
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip (À
sanção.).

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

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 683/2007 seja apreciado em segundo lugar, o
Projeto de Lei nº 734/2007 em terceiro, o Projeto de Lei nº 1.227/2007
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em quarto e o Projeto de Lei nº 1.402/2007 em quinto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007 e os Projetos de Lei nºs 2.096 e
1.978/2008, 1.583, 1.673, 1.674, 1.675 e 1.682/2007 e 1.806/2008
sejam apreciados, nessa ordem, logo após o Projeto de Lei nº
1.686/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.214/2008, do
Governador do Estado, que 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. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela
rejeição da Emenda nº 2. A Emenda nº 1 foi retirada pelo autor. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, recebi, agora à tarde, no
meu gabinete, os representantes do Serjusmig. Aliás, houve um amplo
debate com Deputados do Bloco PT-PCdoB, de forma especial com a
Deputada Elisa Costa, que apresentou uma emenda para garantir os
direitos dos servidores. Os servidores e o próprio Sindicato foram
surpreendidos, nos últimos dias, por uma onda de boatos, dando
conta de que o Tribunal de Justiça pretende efetuar, do valor previsto
no inciso I, do art. do Projeto de Lei nº 2.214, projeto que ora estou
encaminhando, um pagamento de débitos do Tribunal de Contas com
servidores e Magistrados. Esse pagamento, no entanto, seria efetuado
de forma desproporcional, destinando-se um percentual maior dos
recursos aos Magistrados. Daí a incoerência, porque o número de
servidores é muito maior do que o número de Magistrados. Centenas
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de servidores estão ligando ou passando mensagem para o Sindicato,
afirmando estarem ouvindo isso de Juízes com os quais trabalham.

Então, os servidores que têm contato direto com os Juízes estão
ouvindo dos próprios Juízes que há essa possibilidade. O total
previsto no inciso III do mencionado Projeto de Lei é um valor de
R$150.423.000,00, fruto do repasse, ao Itaú, da folha de pagamento
dos servidores e Magistrados do Judiciário mineiro. Portanto, o que
todos os servidores esperam é que seja levado em consideração, no
momento da repartição daquele montante, o peso que, ao menos,
representam na folha de pagamento. Conseqüentemente, que
representaram na proposta do Itaú ao Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, que culminou com a entrada de R$150.000.000,00 no caixa do
Tribunal. Já há um alerta. Por quê? Há um precedente. No ano
passado, foi feito um pagamento diferenciado, pelo Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, aos Magistrados, o que causou profunda
insatisfação aos servidores, porque os servidores têm URV para
receber e houve um pagamento priorizando os Magistrados. Estou
totalmente de acordo com o Serjusmig. Espera-se que o Presidente
do Tribunal de Justiça divida de forma justa os recursos provenientes
da aprovação deste projeto, respeitando o peso percentual que a folha
de pagamento dos servidores representou nas negociações com o
Itaú. É mais do que justo que seja de acordo com a proporcionalidade
esse percentual de distribuição em relação aos direitos que os
servidores têm para receber.

A utilização dos recursos para privilegiar a Magistratura em
detrimento dos servidores com certeza absoluta causará nos milhares
de servidores do Judiciário mineiro - cujos salários foram responsáveis
pela maior parte da entrada no caixa do Tribunal de Justiça de mais
R$150.000.000,00 - uma profunda e legítima insatisfação. Isso é
totalmente correto. Parabenizo o Sindicato dos Servidores da Justiça
do Estado de Minas Gerais - Serjusmig. Está correto, porque a
negociação feita somente foi concretizada porque a folha dos
servidores é muito maior, ou seja, existem mais servidores que
Magistrados. Isso garantiu um repasse de R$150.000.000,00. Então é
injusto garantir que grande parte ou quase a totalidade dos recursos
seja destinada ao pagamento, por exemplo, da URV dos Juízes. É
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preciso uma proporcionalidade, uma igualdade. É preciso um repasse
para que os direitos dos servidores sejam pagos. Infelizmente, isso se
transformou em uma novela. Parabenizo a nossa Líder, Deputada
Elisa Costa, que apresentou uma emenda com esse objetivo.
Infelizmente, a emenda não foi aprovada. Vamos votar o projeto de
forma favorável, mas queremos um compromisso do Presidente do
Tribunal de Justiça, ou seja, que haja justiça na distribuição desses
recursos. Isso é fundamental. Pretendemos fazer uma reunião com o
Presidente do Tribunal de Justiça, a quem estamos dando um voto de
confiança. Esperamos que haja justiça, e não uma injustiça para com
os servidores. É isso o que esperamos do Tribunal de Justiça.
Encaminhamos de forma favorável ao projeto. Firmaremos com o
Líder do Governo nesta Casa o compromisso de realizarmos essas
incursões, além de conversarmos com o Presidente do Tribunal de
Justiça, para que seja feita justiça no repasse desses recursos, que
são de R$150.000.000,00.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei nº 2.214/2008. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, compreendemos os

pedidos de V. Exa. e do Presidente do Tribunal de Justiça. Votamos o
projeto na confiança de que os nossos pleitos - liderados pela nossa
Líder, a companheira Elisa Costa, autora da emenda que foi rejeitada
-, sejam merecedores de atenção do Tribunal. Esperamos também
que o Tribunal de Justiça tenha atenção especial para com as
comarcas do interior. Cito o caso de Manga, comarca onde existem
duas varas: uma está funcionando, mas a outra, criada há 15 anos,
não está instalada. Como seis Municípios são atendidos por essa
comarca, muitos processos estão paralisados, porque a segunda vara
não foi instalada. Acreditamos que o Presidente do Tribunal de Justiça
receberá a nossa Bancada, a fim de discutirmos esse e outros
assuntos de interesse do povo mineiro.
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O Deputado José Henrique - Sr. Presidente, como membro da
Bancada do PMDB, ressalto a importância de votarmos esse projeto
de lei que trata da suplementação de recursos para o Tribunal de
Justiça. Conhecemos as demandas do Tribunal e o seu atendimento a
todas as comarcas de Minas Gerais. Temos um projeto da
organização judiciária que está em tramitação nesta Casa. Esse
projeto cria novas varas e mais duas ou três comarcas. Aqui faço um
registro e também lamento o fato de que, na Comarca de Conselheiro
Pena, foi criada a segunda vara, já há mais de uma década, e,
embora tenhamos solicitado ao Tribunal a sua instalação por se tratar
de uma Comarca importante, com vários Municípios, grande
população e grande número de feitos, do que é sabedor o Tribunal,
essa reivindicação ainda não foi atendida. Fica aqui registrado o meu
voto favorável ao projeto do Governador, que trata da suplementação,
mas lamento porque temos um projeto tramitando nesta Casa, que
cria mais varas, e o Tribunal ainda não cumpriu o projeto anterior da
organização judiciária, quando houve a criação de varas, que ainda
não foram instaladas. Portanto fica o meu registro para que o Tribunal
instale as varas criadas, já que pede suplementação para rever outras
situações que necessitam de recursos do Tribunal de Justiça.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, inicialmente agradeço a
compreensão do Presidente Orlando Adão, do Tribunal de Justiça, ao
estabelecer o diálogo com a Presidência desta Casa, ampliando a
possibilidade de trabalho dos Deputados, para a criação das
comarcas e entrâncias especiais no nosso Estado. O Presidente
telefonou-me hoje, em razão dos vários pronunciamentos que fiz
nesta Casa, dizendo que não seria mais possível votar nenhum
projeto do Tribunal se não houvesse a ampliação da Justiça no
interior, sobretudo o oferecimento de condições de trabalho para seus
Juízes. Ele aceitou conversar sobre o assunto, e procurei inclusive o
Governador do Estado para tratarmos da questão, falando sobre a
possibilidade de recursos financeiros para bancar essa ampliação.
Lembrávamos o excesso da arrecadação que houve no ano passado;
o mesmo aconteceu neste ano, no governo de Minas Gerais, e
acontecerá no ano que vem, graças à competência do governo Aécio
Neves. Quero dizer de forma clara aos meus conterrâneos de Teófilo
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Otôni que incluímos no projeto três novas varas para Teófilo Otôni e
que ainda há pendências, pois desejamos colocar a referida cidade
como entrância especial, já que é a última grande cidade na direção
da Bahia, no Nordeste mineiro. Vamos ainda conversar sobre isso,
pois devo satisfação aos Juízes da minha Comarca, por isso
pronuncio-me votando favoravelmente ao crédito suplementar de
R$196.000.000,00 para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde
que haja - e houve - o entendimento com o Presidente do Tribunal
para fazer alterações no projeto em seu encaminhamento a esta
Casa, beneficiando o interior das Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados,
manifesto a satisfação de termos votado esse projeto e o feito num
clima de entendimento, que reuniu o esforço da base do governo e da
Oposição, fazendo com que houvesse algo que sempre defendemos
nesta Casa e, cada dia mais, tem feito do nosso Parlamento a Casa
de todos os mineiros, a qual, de fato, trabalha para Minas Gerais.
Observamos aqui - e infelizmente não é o que ocorre nos demais
parlamentos - que os projetos de interesse do povo mineiro ganham
celeridade, são votados, e não é por isso que deixam de ser
debatidos. O que vimos aqui, hoje, foi a construção do entendimento.
Votamos um projeto que dá condição de um melhor funcionamento à
Justiça mineira. Também recebi um telefonema do Presidente do
Tribunal de Justiça, o que não constitui uma deferência a minha
pessoa, mas em virtude de uma interlocução que tivemos com ele,
porque fomos o relator, na legislatura passada, do projeto de
restruturação do Judiciário, que infelizmente não foi votado. Há
poucos dias, fui ao Tribunal de Justiça dizer que esse projeto precisa
ser votado e necessita da aquiescência do Presidente do Tribunal, do
Judiciário, a fim de construir entendimentos com esta Casa, que tem
agido de forma muito madura nessas questões. Temos tido a
prudência de simplesmente não votar algo para amanhã estabelecer
uma queda de braços, para ser vetado. Queremos que seja votado e
colocado em prática, melhorando a estrutura da Justiça no interior.
Entre as propostas de nossa autoria, está a mudança no número de
população para entrância especial, ou seja, reduzir para pelo menos
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para 200 mil habitantes para que uma comarca passe a ser entrância
especial. Isso atende a Divinópolis e a outras comarcas de grande
porte de Minas Gerais, que precisam dessa mudança. Isso não é ação
de mero protecionismo político. São comarcas de grande porte, com
grande volume de trabalho. É justo que sejam tratadas como entrância
especial. Propomos ainda a criação de novas varas e emancipações
de Municípios para a condição de comarca. É preciso assessorias
para atender localidades em que o volume de trabalho sobre os
Juízes, mesmo de 1ª instância, traz prejuízo para o cidadão, pois faz
com que um processo fique ali durante meses. Tudo isso foi objeto de
entendimento. Volto a dizer que o entendimento envolve Deputados
da base e da oposição. Nesse aspecto, não há base ou oposição.
Estamos discutindo a estrutura do Judiciário mineiro. Este deve ser
forte, bem equipado, para que a Justiça se dê de forma plena e com
mais celeridade para que o cidadão não entre naquele processo de
acreditar que a Justiça não acontece, que o pobre não tem vez, que
seu processo não anda. É preciso que a Justiça seja acessível a
todos. Que ela funcione como o próprio princípio do Direito
estabelece: de maneira equilibrada, de maneira isenta e equânime. Sr.
Presidente, já falei com o Deputado Elmiro Nascimento, Presidente da
Comissão de Administração, da qual participo, e relator do projeto,
para que façamos um esforço conjugado de todas as Bancadas a fim
de que, nos próximos dias, o projeto de reestruturação do Judiciário
também esteja no plenário para ser votado, oferecendo melhores
condições de trabalho aos Juízes, melhores estruturas nas comarcas,
em benefício do cidadão mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Manifestamos nossa satisfação
pela votação do Projeto nº 2.214, do Governador do Estado, em favor
do Tribunal de Justiça, com a abertura de crédito em seu orçamento
fiscal. Manifesto nosso interesse pela convergência da discussão. O
projeto estava em pauta há algum tempo. Estávamos preocupados
pois estamos encerrando o orçamento até agosto. Temos, acima de
tudo, a imperiosa necessidade de tratar essa matéria com prioridade,
em favor da Justiça do Estado. Como foi manifestado pelos ilustres
Deputados, temos doravante que tratar da aprovação do Projeto de
Lei Complementar nº 26, do qual tive a honra de ser o relator na
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Comissão de Constituição e Justiça. Ele atende às necessidades de
nossas comarcas, da tutela jurisdicional como um todo, tão aguardado
pelos magistrados, pelos advogados, pelas comarcas que sonham
com sua aprovação. Lamentavelmente, no ano passado, não
pudemos votá-lo em 2º turno. Fico feliz com a votação em turno único
desse importante projeto. Hoje, tive o prazer de estar no gabinete de
S. Exa. Orlando Adão, nosso Presidente, que manifestou sua
preocupação e sua confiança no Legislativo mineiro. Aliás, esta Casa
Parlamentar tem sido sempre parceira das ações maiores,
particularmente junto ao Tribunal de Justiça, grande orgulho do povo
mineiro por sua prestabilidade na aplicação da justiça neste país. Mais
uma vez, quero cumprimentar o Governador e saudar o Tribunal de
Justiça, os nossos pares, aguardando para muito breve a aprovação
do Projeto de Lei Complementar nº 26, que trata da estrutura e da
organização judiciária de Minas Gerais, em seu todo, e
conseqüentemente a sanção ao Sr. Governador. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Também serei breve, Sr.
Presidente. É apenas para declarar o voto favorável à aprovação do
Projeto de Lei nº 2.214/2008, porque entendemos a necessidade
dessa suplementação orçamentária para o Tribunal de Justiça. Mas
esperamos que também o Tribunal de Justiça entenda que comarcas
precisam ser criadas, instaladas e varas precisam ser instaladas. Para
citar um exemplo, já tratei com o próprio Presidente do Tribunal sobre
a Comarca de Itaobim, que já foi criada, mas ainda não foi instalada,
embora naquela cidade já haja local para a instalação do fórum,
aprovado pelo setor de engenharia do Tribunal de Justiça. Também a
cadeia já está construída e pronta para ser utilizada. Tenho certeza da
sensibilidade do Presidente Orlando Adão e de todos os seus pares
para a necessidade de instalação de algumas comarcas e criação de
algumas varas e, nesse sentido, de ampliação da justiça, para permitir
aos mineiros mais acesso a ela. Muito obrigada.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, também quero
manifestar o meu voto favorável a esse projeto de lei do Governador
do Estado, em turno único - ou seja, está resolvido; encerramos nesta
noite a discussão e a votação sobre suplementação do Tribunal de
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Justiça. Mas gostaria de alertar que com absoluta certeza não
estamos recebendo do Tribunal de Justiça o mesmo tratamento que
temos dado a ele com relação ao acerto dessas questões de
instalação de comarcas e varas. É preciso haver um contato mais
próximo e um diálogo mais franco. Algumas comarcas já foram
criadas no Norte de Minas há muitos anos, mas, só para exemplificar,
estive no Tribunal de Justiça com o Prefeito de São João do Paraíso,
a quem o então Presidente do Tribunal disse que construísse a cadeia
pública, a casa do Juiz, a casa do Promotor e o fórum, que eles
instalariam a Comarca de São João do Paraíso. Ora, o Prefeito
construiu a cadeia, já há dois anos - embora nela não tenha entrado
nenhum preso até agora; já estão prontas as acomodações para o
Juiz e para o Promotor Público, e já foi construído o fórum, com
recursos do Município. Mas, quando voltamos ao Tribunal de Justiça,
a Presidência tinha mudado e o que ouvimos é que o combinado foi
feito com o ex-Presidente, e não com o atual. Então, acho que essas
questões precisam ser discutidas com mais clareza, mais
transparência. Hoje, Montes Claros tem alta criminalidade; já estamos
enfrentando mais de 32 homicídios violentos na cidade. Montes Claros
tem quase 400 mil habitantes e só tem uma vara de execução
criminal, de execução penal. Estamos tentando mais duas varas, até
porque cidades bem menores do que Montes Claros já possuem um
número de varas superior ao de Montes Claros. Mas não
conseguimos levar para frente essa necessidade da justiça no Norte
de Minas. A Comarca de Jaíba foi criada há mais de 10 anos; está
tudo pronto, mas não se instala a comarca. Espero que, com esse
gesto da Assembléia de Minas - gesto de boa vontade, sim, de
vontade de estabelecer o diálogo e que demonstra o respeito, que
nunca nos faltou, ao Poder Judiciário - possamos ter ao menos um
pouco mais de facilidade de sentar e organizar o que está
acontecendo, Deputada Elisa Costa. As coisas não podem continuar
como estão. Fala-se em uma justiça mais ágil, mas vemos que o
Poder Judiciário de algumas regiões e cidades já está no limite, e isso
favorece a impunidade e, portanto, a criminalidade. Gostaria, então,
de fazer um apelo para que Montes Claros tenha um tratamento à
altura do que precisa e que as nossas varas sejam ali instaladas.
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Trata-se de uma necessidade, visto que não estou querendo instalar
varas por instalar. É uma necessidade, um consenso da bancada.
Quem sabe o próprio Tribunal não poderá estabelecer e criar, por
exemplo, duas varas. Espero que também se criem e se instalem as
comarcas criadas há mais de 10 anos. A Assembléia de Minas
cumpriu com o seu acordo, e demos o nosso sinal de diálogo, de boa
vontade, de entendimento e de respeito, por isso espero poder
merecer do Poder Judiciário o mesmo sentimento que temos para
com eles.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, de acordo com as
manifestações anteriores, ficaram muito evidente as preocupações
desta Casa Legislativa em relação ao Poder Judiciário. É apenas um
tema da Bancada do PT, mas um tema que diz respeito a todas as
bancadas e também às necessidades de Minas Gerais, nas suas
diversas regiões que clamam por um melhor atendimento da Justiça.
Quero registrar, como disse o Deputado Weliton Prado, o papel do
Sindimig, que também nos procurou e procurou a nossa Bancada para
trazer uma reflexão que também deve ser objeto de nossa
responsabilidade nesta Casa. Estamos aprovando uma
suplementação de R$196.000.000,00, por isso desejamos que haja
igualdade no tratamento em relação ao atendimento das demandas
dos servidores, como também dos Juízes e Desembargadores.
Queremos um tratamento igualitário no que diz respeito à garantia de
direitos e às condições de trabalho para os servidores da Justiça do
Estado de Minas Gerais. Foi justamente por isso que apresentamos a
emenda, para chamar a atenção, a pedido do sindicato que
representa toda essa categoria, para que não haja, de fato, um
tratamento desigual em relação aos nossos servidores. Gostaria ainda
de registrar, em consonância com a fala de vários Deputados que aqui
se manifestaram, que é preciso que o projeto da organização judiciária
tramite mais rápido, em prol de um melhor atendimento às demandas
de Minas Gerais no que diz respeito à criação de novas varas e de
juizados especiais. Quero falar em nome da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, da bancada feminina, por isso peço permissão a ela para
fazer isso. Já há algum tempo, estamos lutando para que o Tribunal
crie um juizado especial para mulheres vítimas de violência, ou seja,
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para a implantação da Lei Maria da Penha no Estado de Minas
Gerais, mas ainda não fomos atendidas. Trata-se de uma
reivindicação das sete Deputadas da Assembléia, por isso, neste
momento, registramos esse voto de confiança para que haja um
entendimento do Desembargador do Tribunal para o atendimento a
essa reivindicação da bancada feminina e dos movimentos das
mulheres do Estado de Minas Gerais. Faço esse registro com a
Deputada Maria Lúcia Mendonça. Por último trago uma reivindicação
de Governador Valadares, visto que lá também existem varas que
foram criadas e ainda não foram implantadas, além de um pedido de
criação de mais quatro varas e de um juizado especial para mulheres
vítimas de violência, sendo uma delas em Ipatinga e outra em
Governador Valadares. Registramos essa importante reivindicação ao
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Presidente Alberto
Pinto Coelho, o nosso voto é um voto de confiança. Queremos um
encontro com o Desembargador Orlando, Presidente do Tribunal, para
que possamos apresentar as demandas de Minas e as demandas dos
diversos Deputados que se manifestaram aqui, nesta Casa
Legislativa, sobre a urgência da tramitação do projeto.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
683/2007, do Deputado Weliton Prado, que especifica os logradouros
de acesso coletivo para os fins da Lei nº 11.666, de 9/12/94, que
estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público. A Comissão do
Trabalho 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 683/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 734/2007, do Deputado
André Quintão, que institui o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão no
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça.
Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 734/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do Trabalho.

Votação, 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. A Comissão do Trabalho 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 1.227/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.402/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que altera o disposto no parágrafo único do art. 1º da
Lei nº 16.566, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pavão 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 1.402/2007, na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Na tarde de hoje, não tive a oportunidade de usar a Tribuna, em
decorrência de compromisso nas Comissões e junto ao Tribunal
Regional do Trabalho. Mas gostaria de deixar registrado o rico
momento que vivemos ontem em Pouso Alegre. Tivemos o prazer de
acompanhar o Dr. Maurício Campos, Secretário de Defesa Social; o
nosso Comandante Geraldo, da Polícia Militar; o Cel. Júnior; o Cel.
Amato, do Corpo de Bombeiros; o Dr. Monteiro; e toda a equipe das
Polícias Civil e Militar e do Deop. Naquela cidade, realizou-se também
a reunião do Colegiado da Segurança Pública. Ficamos felizes à
tarde, quando o Secretário Maurício Campos deu a ordem para o
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início da construção do presídio em Pouso Alegre, uma grande
conquista para a cidade, a região e todas as autoridades constituídas.
Há muito tempo, estamos buscando esse trabalho junto ao
Governador Aécio Neves. Há um ano, participamos do primeiro
encontro, com o Secretário Maurício Campos, inúmeros Vereadores,
Juízes de Direito, Ministério Público, OAB, Polícia Civil, Polícia Militar,
enfim, com uma comitiva que aqui esteve, atendendo a nosso pedido
junto ao nosso Governador e ao nosso Vice-Governador. Sem dúvida
alguma, trata-se de um projeto trabalhado por todas as autoridades e,
particularmente, pelo esforço concentrado do nosso Vice-Governador
Anastasia, que, desde quando Secretário de Defesa Social,
acompanhou e participou do trabalho. É um investimento de
R$12.000.000,00. O presídio terá a capacidade de abrigar quase 300
detentos. Será fechada a atual cadeia pública de Pouso Alegre no
centro da cidade, e o novo presídio dará maior qualidade e dignidade
de vida aos presos de toda a região. Então, sem dúvida alguma,
temos muito a comemorar. Ontem tivemos um evento no qual o
Prefeito Jair Siqueira pôde manifestar a satisfação deste momento em
que o Governador oferece um novo módulo de segurança pública do
referido presídio, já aprovado e discutido por todo o Deop. Tenho
certeza de que, até dezembro, essa unidade prisional estará pronta
para abrigar os detentos e oferecer segurança a toda a população.
Esteve comigo também o Deputado Federal Bilac Pinto, majoritário na
região, que também pôde participar desse momento. Temos muito a
agradecer ao Governador, pois o Poder Judiciário, a Defensoria
Pública, todos aguardavam a ordem de serviço que se concretizou na
tarde de ontem. As obras já se iniciaram hoje, em Pouso Alegre, no
Bairro Ribeirão das Mortes. Registro, assim, a nossa satisfação. O
Secretário Maurício Campos já está com o nosso projeto, que está
sendo analisado, para a reforma da cadeia pública de Monte Sião. Da
mesma maneira está sendo concluída a reforma da cadeia pública da
minha cidade natal, Ouro Fino. Rendo as minhas homenagens ao
Governador Aécio Neves, ao Secretário Maurício Campos e a todos
que têm trabalhado fortemente para a segurança de nossa região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
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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
amanhã, dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

9/4/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio
Franco (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do BSP), 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 Glaúcia 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 1.275,
1.700, 1.739, 1.940, 1.954, 1.958, 1.960, 1.962, 1.967, 1.971,
1.972/2007, 1.987, 1.991, 1.998 e 2.003/2008 (Deputado Inácio
Franco); 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2008, 2.017, 2.019, 2.022, 2.025,
2.029, 2.033, 2.036, 2.037 e 2.070/2008 (Deputada Gláucia Brandão).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.275,
1.700, 1.739, 1.940, 1.954, 1.958, 1.960, 1.962, 1.967, 1.971,
1.972/2007, 1.987, 1.991, 1.998 e 2.003/2008 (relator: Deputado
Inácio Franco); 2.004, 2.005, 2.006, 2.007, 2008, 2.017, 2.019, 2.022,
2.025, 2.029, 2.033, 2.036, 2.037 e 2.070/2008 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Rosângela

Reis.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/4/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os requerimentos nºs 2.193 e 2.194/2008.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Célio Moreira solicitando audiência pública para se debater
acidente ocorrido no dia 31/3/2008, na BR-381 no Município de Caeté;
Dinis Pinheiro, solicitando audiência pública para se debater a
ampliação da cobrança de tarifa local de telefone para cidades da
Região Metropolitana de Belo Horizonte; Hely Tarqüínio e Elisa Costa,
solicitando audiência pública da Comissão com a Comissão de Saúde,
para se 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. 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, 29 de abril de 2008.



217

Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Paulo Guedes.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/4/2008
Às 15 horas, 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 PV), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Domingos Sávio. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Agostinho Patrús Filho, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.022/2007, no 1º turno (Deputada Gláucia
Brandão); 1.893/2007 (Deputada Rosângela Reis) e 2.160/2008
(Deputado Dimas Fabiano), em turno único. 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 1.022/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4
(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, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 1.893/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis) e
2.160/2008 (relator: Deputado Dimas Fabiano), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.143, 2.167 e 2.192/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.954 e 1.971/2007 e 2006 e 2007/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados Antônio Júlio e Lafayette de Andrada em
que solicitam seja enviado ofício ao Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - Iepha -, solicitando a elaboração de estudos e
levantamentos sobre a história do Município de Rio Preto e região,
com o objetivo de registrar o imenso patrimônio histórico local e
subsidiar projetos de tombamento e restauração de seus
monumentos. 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, 29 de abril de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela

Reis.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2008
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta e João Leite (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Sebastião Costa. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra.
Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, publicado no “Diário do
Legislativo” de 18/4/2008. 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 dos Deputados André Quintão, Délio
Malheiros e Gustavo Valadares, em que solicitam seja realizada
reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de Transporte,



219

Comunicação e Obras Públicas e de Participação Popular para
debater a criação de novas linhas intermunicipais na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, bem como o impacto no transporte
coletivo e suplementar gerenciados pela BHTRANS; Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja realizada audiência pública para debater o
reajuste dos remédios controlados pela Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos - Cmed -; Dinis Pinheiro, em que solicita
seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a Comissão de
Saúde para debater o aumento abusivo no preço de medicamentos
por parte dos laboratórios, conforme editorial publicado no jornal
“Estado de Minas” de 5/4/2008; Délio Malheiros (4), em que solicita
seja realizada audiência pública para debater o excesso de líquido
encontrado em frangos congelados e similares, conforme matéria
publicada no jornal “Estado de Minas” de 7/4/2008; seja realizada
audiência pública na cidade de Além Paraíba para debater a evasão
de empresas instaladas na região para Estados limítrofes em busca
de melhores benefícios fiscais; seja realizada audiência pública para
debater questões relativas à assistência técnica e à disponibilização
dos produtos fabricados pela Gradiente no mercado de consumo; seja
realizada audiência pública para discutir denúncias veiculadas pela
imprensa relativas a abuso de poder econômico por parte dos
supermercados nas negociações com fornecedores e consumidores e
à dificultação do acesso ao mercado de novos fornecedores, em
especial pequenos produtores. 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.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva -

Célio Moreira.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2008

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício da Associação
dos Aposentados e Pensionistas do Ipsemg, publicado no “Diário do
Legislativo” em 18/4/2008. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei Complementar nºs 26/2007, no 1º turno
(Deputado Elmiro Nascimento), e 35/2007, no 1º turno (Deputado
Domingos Sávio); e Projeto de Lei nº 2.162/2008, em 2º turno
(Deputado Inácio Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº
1.973/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Ademir Lucas, aprovado pela Comissão. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.162/2007 (relator:
Deputado Inácio Franco ); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.949/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Ademir Lucas, 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. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.146/2008, da Comissão de Direitos
Humanos. 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 Ivair
Nogueira, solicitando a realização de audiência pública desta
Comissão para discutir a revisão da situação dos aposentados e
pensionistas do Ipsemg, de modo especial a dos que exerceram
cargos de provimento em comissão, foram apostilados nesses cargos
e se sentem prejudicados pelo enquadramento efetuado pelo Ipsemg,
com base na Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Gustavo

Valadares.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
23/4/2008

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Délio Malheiros e Vanderlei Jangrossi. 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 discutir
medidas de prevenção da dengue e de combate ao mosquito “Aedes
aegypti", bem como o plano de ação do governo em relação à doença.
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.180/2008 (Deputado Doutor Rinaldo) e 2.202/2008 (Deputado Ruy
Muniz), ambos em turno único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Francisco Leopoldo Lemos, Gerente de
Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, representando os Srs.
Marcus Pestana, Secretário de Saúde; e Aníbal Arantes Júnior,
Superintendente de Epidemiologia da Secretaria de Saúde; Celeste de
Souza Rodrigues, Gerente de Vigilância à Saúde, representando o Sr.
Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário Municipal de Saúde
de Belo Horizonte; Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do
Colegiado de Secretários Municipais de Saúde - Cosems -; Marco
Túlio Azevedo Cury, Diretor da Diretoria de Vigilância em Saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba; Sérgio Hirte, Conselheiro
Municipal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra aos Deputados Délio Malheiros e Carlos Pimenta, autores do
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requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta em
que solicita seja enviado ofício ao Governador do Estado e ao
Presidente da Copasa, solicitando apoio e ações para promover um
programa emergencial de limpeza e urbanização dos córregos e dos
rios que passam pela cidade de Pedra Azul, visando à eliminação de
focos potenciais da dengue; Ruy Muniz em que solicita seja enviado
ofício ao diretor científico da Fapemig, solicitando apoio financeiro
para o desenvolvimento da pesquisa coordenada pelo pesquisador
Flávio Fonseca, do ICB da UFMG, para a produção de vacina contra a
dengue a partir de vírus usado na erradicação da varíola; Délio
Malheiros em que solicita seja realizada audiência pública na cidade
de Além Paraíba, para debater a alta incidência da dengue nessa
cidade e nos Municípios limítrofes na Zona da Mata mineira. 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, 30 de abril de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Ruy

Muniz - Durval Ângelo - Célio Moreira.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Inácio Franco e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
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
Deputado Fábio Avelar encaminha justificativa de sua ausência na
reunião por estar representando a Casa na solenidade de troca de
Comando da Aeronáutica. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 1.441/2007, em turno único, para o
qual designou relator ao Deputado Wander Borges. 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 2.203/2008. 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 do Deputado Almir Paraca em que
solicita a realização de audiência pública para se conhecerem e
debaterem os termos do Projeto de Lei nº 6/2007, do Deputado Paulo
Guedes, que altera o art. 17 da Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe
sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado,
se conhecerem os estudos técnicos de identificação da localização, da
dimensão e dos limites da área a ser utilizada na formatação da
unidade de conservação que se pretende criar no Município de
Paracatu, e se debater com autoridades, especialistas, entidades
representativas da sociedade e cidadãos a criação do Parque
Estadual de Paracatu, conforme previsto na Lei Federal nº 9.985, de
2000. A Presidência comunica o recebimento de requerimento do
Deputado Délio Malheiros em que solicita a realização de audiência
pública para se debater a atividade mineradora na Serra da Moeda, 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, 30 de abril de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
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Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e o Deputado Deiró
Marra, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana
Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a deliberar
sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício
do Sr. Luiz Fernando Reis, coordenador do Departamento de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa,
informando sobre a realização de curso de pós-graduação “lato sensu”
em Planejamento Municipal; e de correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
das Sras. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão, e
Elmara Aparecida Medeiros, Diretora da Escola Municipal de Maria
Nunes, povoado do Município de Diamantina, e do Sr. Antônio
Nazareno Guimarães Mendes, Reitor da Universidade Federal de
Lavras (11/4/2008). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, em turno único, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.112/2008 (Deputado Deiró
Marra); 2.126 e 2.157/2008 (Deputada Maria Lúcia Mendonça);
2.124/2008 (Deputada Ana Maria Resende); 2.120/2008 (Deputado
Vanderlei Jangrossi); 1.909/2007 e 2.148/2008 (Deputado Carlin
Moura), 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 discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.471, 1.878, 1.948, 1.975 e
1.995/2007 e 2.025 e 2.070/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. A Presidência informa o recebimento de
requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita
reunião conjunta desta Comissão com a de Participação Popular para,
em audiência pública, debaterem a demolição do Instituto Municipal
de Administração e Ciências Contábeis - Colégio Imaco - e a futura
construção de um espaço multiuso pela Prefeitura Municipal de Belo
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Horizonte. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que
solicita reunião para, em audiência pública, debater a situação salarial
dos profissionais da educação básica no Estado, em especial dos
Diretores das escolas estaduais; Bráulio Braz, em que solicita seja
remetido ao Governador do Estado e à Secretária de Educação
documento contendo reivindicações dos Secretários e Assistentes
Técnicos de educação básica das escolas estaduais; Weliton Prado,
Dinis Pinheiro e Doutor Viana, em que solicitam reunião para, em
audiência pública, debater os prejuízos causados aos estudantes
pelas alterações feitas pela Secretaria de Educação na grade
curricular do ensino médio. Registra-se a presença do Deputado
Vanderlei Jangrossi. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Carlin Moura -

Ana Maria Resende.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Domingos Sávio (substituindo este
ao Deputado Zezé Perrella, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 1.636/2007 no 1º turno é
retirado de pauta por determinação do Presidente da Comissão, por
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não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 2.219/2008. 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, 30 de abril de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Bráulio Braz - Eros Biondini.

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

LEGISLATURA, EM 29/4/2008
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis (substituindo esta ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do BSP) e o
Deputado Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação
final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nºs 612, 973,
1.690, 1.828, 1.953, 1.965/2007, 2.002, 2.038, 2.049 e 2.162/2008
(Deputada Gláucia Brandão); 2.054, 2.057, 2.061, 2.062, 2.065, 2.069,
2.117, 2.118 e 2.154/2008 (Deputada Rosângela Reis). 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 a votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 612,
973, 1.690, 1.828/2007, 2.162/2008 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos
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Projetos de Lei nºs 2.054, 2.057, 2.061, 2.062, 2.065, 2.069, 2.117,
2.118 e 2.154/2008 (relatora: Deputada Rosângela Reis). 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 Lafayette de Andrada, em que
solicita, na qualidade de relator, que o Projeto de Lei nº 2.021/2008,
de autoria do Deputado Fábio Avelar, seja baixado em diligência ao
autor, para que seja juntada cópia autenticada, registrada em cartório,
da ata da entidade que se pretende declarar de utilidade pública.
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, 30 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2008
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
sobre a aquisição, em dezembro de 2007, de sistema de identificação
balística e comparação automática para o Instituto de Criminalística e
a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Elayne Lúcia Nogueira Cruz
Oliveira, Superintendente de Polícia Técnica Científica da Polícia Civil
de Minas Gerais; e os Srs. Delegado de Polícia Décio Araújo Filho,
Pregoeiro da Polícia Civil de Minas Gerais; Delegado de Polícia David
Rezende, Diretor de Material e Patrimônio da Polícia Civil de Minas
Gerais; João Bosco Silvino Júnior, Engenheiro Perito do Instituto de
Criminalística de Minas Gerais, também representando o Sr. John
Kennedy da Cruz Beolck de Oliveira, Diretor do Instituto de
Criminalística de Minas Gerais em exercício, e Nelson Constantino
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Silva Filho, Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da
Polícia Civil, que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se
a presença dos Deputados Inácio Franco, Gustavo Valadares e
Sargento Rodrigues e da Deputada Elisa Costa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Lafayette de Andrada, 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, 30 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa

- Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.

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

1.980/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo instituir o Dia do Americano.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a esta Comissão, para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102,
VI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.980/2008 tem por escopo instituir o Dia do

Americano, a ser comemorado anualmente no dia 30 de abril, data da
fundação do América Futebol Clube.

O América Futebol Clube foi fundado por jovens mineiros
empolgados com o novo esporte que começava a virar mania. Tanto o
nome quanto as cores foram escolhidas por sorteio entre algumas
sugestões. Ganhou o coelho como mascote uma década após, pelos
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traços do cartunista Fernando Pierucetti, o Mangabeira.
Quatro anos depois de criado, o América começou a fazer história

no futebol brasileiro. O time que vestia as mesmas cores de hoje -
verde, branca e preta - conquistou uma série de títulos
consecutivamente. De 1916 a 1925, foi decacampeão mineiro. Dessa
fase, fizeram parte Geraldino de Carvalho, primeiro negro a fundar e a
jogar em um time de futebol no Brasil, o político Otacílio Negrão de
Lima e os médicos Mário Pena e Lucas Machado (fundador do
Hospital São Lucas).

Em 1933, a prática esportiva que até então era amadora passou a
profissional, contra isso o time protestou, passando a jogar com as
cores vermelha e branca. Somente após 1943, com a aceitação do
profissionalismo, o clube retoma suas cores originais e volta a fazer
investimentos.

Em 1948, concluiu as obras de seu novo estádio, denominado
Otacílio Negrão de Lima, adquiriu o Estádio da Alameda e conquistou
novamente o campeonato mineiro e o torneio quadrangular, que
reunia o Vasco da Gama, campeão sul-americano daquele ano, o São
Paulo, campeão paulista, e o Atlético, campeão mineiro do ano
anterior. Em 1957, conquistou a tríplice coroa ao ganhar os títulos
juvenil, aspirante e profissional. Em 1971, tornou-se campeão
estadual de forma invicta. Entretanto, o clube passou por dificuldades
financeiras, vendeu parte de seu patrimônio, inclusive seu estádio.
Passou também por uma crise de identidade, quando se transferiu
para o Município de Contagem e enfrentou mais 22 anos sem grandes
conquistas.

No início da década de 90, o clube inicia uma fase de renascimento,
com a retomada dos investimentos nas categorias de base e
contratações de bons jogadores. Em 1992, voltou à série A do
campeonato brasileiro e, em 1993, conquistou o campeonato mineiro,
mas foi rebaixado no certame nacional. Inconformado com o
regulamento de então, ingressou na justiça comum e foi punido pela
Confederação Brasileira de Futebol – CBF –, ficando impedido de
disputar os torneios por ela patrocinados de 1994 a 1996. Em 1997,
sagrou-se campeão brasileiro da série B e retornou à elite do futebol
brasileiro; em 2001, conquistou o campeonato mineiro e, em 2004, a
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Copa Sul-Minas.
A história desse grande clube possui vários períodos de

instabilidade, mas ele sempre pôde contar com uma torcida fiel e
apaixonada. Pesquisas dos institutos Gallup (1971), Nexus (1994) e
Perfil (1996) apontam que a torcida americana corresponde a 5% da
população da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Em consideração a esses torcedores e às conquistas do América
Futebol Clube, a pretensão do projeto de lei em análise torna-se
meritória, pois presta homenagem a todos os que acreditam no futebol
mineiro e fazem desse esporte fonte de lazer e alegria.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.980/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Deiró Marra, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Maria Lúcia

Mendonça - Carlin Moura.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.128/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo instituir o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos
contra Idosos.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102,
XIV, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.128/2008 tem por escopo instituir o Dia

Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos, a ser
comemorado anualmente no dia 21 de setembro, ocasião em que
serão desenvolvidos eventos relacionados com o combate à violência
contra o idoso, especialmente nas escolas públicas.

A Constituição da República, em seu art. 230, estabelece que a
família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas
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idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Na
Constituição mineira, o art. 225 determina que o Estado promoverá
condições que assegurem amparo à pessoa idosa, no que respeite à
sua dignidade e ao seu bem- estar, o que será, quanto possível,
realizado no próprio lar, mas, para assegurar sua integração na
comunidade e na família, serão criados centros diurnos de lazer e de
amparo à velhice e programas de preparação para a aposentadoria.

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto do Idoso – Lei Federal nº
10.741 –, editado em 2003, tem a finalidade de regular os direitos
garantidos às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O art.
2º dessa norma lhes assegura todos os direitos fundamentais, as
oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade.

Esta norma também define crimes contra idosos, como discriminar,
impedir ou dificultar seu acesso ao exercício da cidadania; deixar de
prestar-lhes assistência; expor a perigo sua integridade e saúde, física
ou psíquica, submetendo-os a condições desumanas ou degradantes,
privando-os de alimentos e cuidados indispensáveis, sujeitando-os a
trabalho excessivo ou inadequado; apropriar ou desviar seus bens,
proventos, pensão ou qualquer outro rendimento, dando-lhes
aplicação diversa da de sua finalidade, entre outros.

Em nosso Estado, a Lei nº 12.666, de 1997, dispõe sobre a política
estadual de amparo ao idoso, com o objetivo de assegurar-lhe os
direitos sociais e promover sua integração e participação efetivas na
sociedade.

Esta preocupação dos poderes públicos com esse segmento da
sociedade deve-se ao crescimento de seu percentual nos índices
populacionais, em decorrência especialmente do progresso da
medicina e dos tratamentos para aumentar a longevidade.

Infelizmente, os maus-tratos contra idosos são uma realidade e há
uma grande dificuldade em se quantificar os abusos físicos ou
psicológicos que suportam, embora o número de denúncias tenha
aumentado. Esse crescimento significa não apenas que o problema
vem aumentando, mas, principalmente, que a sociedade está
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tomando consciência da crueldade desses atos e procurando ajuda.
A maioria dos maus-tratos ocorre dentro da própria casa do idoso,

tendo como agentes seus familiares. Por isso, a denúncia é feita,
muitas vezes, por vizinhos ou pelos próprios idosos, de forma
anônima, para evitar o agravamento do conflito. Assistentes sociais
intervêm na busca de solução para o problema, e somente como
último recurso o idoso é encaminhado para uma instituição. Como
desdobramento, o caso é encaminhado ao Ministério Público e à
Polícia Civil e os agressores podem sofrer penas que vão de multas a
prisão.

Como uma ferramenta de conscientização e alerta da sociedade, foi
criado Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso,
comemorado anualmente no dia 15 de junho.

Considerando que esses maus-tratos praticados pela família e pelos
cuidadores dos lares podem ser agravados pela falta de preparação e
pouca sensibilização para a velhice, a criação de uma data específica
para a reflexão sobre o assunto, pretensão do projeto de lei em
análise, é meritória e oportuna. Campanhas educativas sobre o tema
tendem a eliminar a distância existente entre os idosos e a
comunidade, além de estimular a denúncia de maus-tratos aos órgãos
competentes. As atividades irão promover oportunidades para
autonomia, integração e participação dos idosos na sociedade,
implementando e ampliando a rede de cobertura dos serviços e
programas de atenção à população idosa.

Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer,
para substituir a expressão “maus-tratos” por “violência”. Entendemos
ser este termo mais abrangente e forte, pois vincula com maior
clareza a crueldade que representam os constrangimentos físicos ou
morais exercidos contra os idosos à noção de crime.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.128/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica instituído o Dia de Combate à Violência contra o Idoso,

a ser comemorado anualmente no dia 21 de setembro.”.
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta, relator - Antônio Carlos

Arantes - Ademir Lucas.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.146/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Estadual dos Pequenos
Agricultores e Agricultoras Familiares de Minas Gerais - Aepaf -, com
sede no Município de Governador Valadares.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.146/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Estadual dos Pequenos Agricultores e Agricultoras
Familiares de Minas Gerais, com sede no Município de Governador
Valadares, que tem como finalidade primordial defender os interesses
econômicos e sociais desse segmento.

Assim, organiza a produção e comercialização de sua produção,
presta assistência técnica e viabiliza recursos para o desenvolvimento
da pequena propriedade. Ademais, estimula o aprimoramento cultural
e a integração das comunidades rurais e promove o intercâmbio de
experiências na área da agricultura.

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

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

nº 2.146/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.193/2008
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa a
dar denominação a escola estadual localizada no Município de São
Sebastião do Rio Verde.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.193/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Escola Estadual José Ribeiro Mira à escola estadual
localizada na Rua José Victor da Fonseca, 107, Centro, no Município
de São Sebastião do Rio Verde.

O nome de José Ribeiro Mira foi indicado pelo colegiado da
mencionada escola de ensino médio, o qual, em reunião realizada em
25/10/2007, homologou, por unanimidade dos votos dos seus
membros, a denominação para a referida unidade de ensino.

Eminente homem público, exerceu o cargo de Prefeito Municipal por
dois mandatos. Esteve à frente de grande projetos, principalmente na
área da educação. 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 2.193/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.195/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela visa a
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dar denominação a escola estadual localizada no Município de
Araçuaí.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.195/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Terezinha Gonçalves dos Santos à Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio – EJA -, com sede no Município de
Araçuaí.

Terezinha Gonçalves dos Santos estudou em Araçuaí, concluindo o
curso de magistério em Belo Horizonte. Em 1978, licenciou-se em
Pedagogia pela Universidade Católica de Minas Gerais.

De volta à sua terra natal, a homenageada prestou relevantes
serviços na área da educação, sendo considerada professora
exemplar, que trazia na alma a vocação do magistério.

Em reconhecimento aos bons serviços por ela prestados, justa se
torna a homenagem que lhe está sendo concedida.

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

nº 2.195/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.196/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.196/2008
visa a dar denominação a escola estadual situada no Município de
Caldas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a este colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
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“b”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.196/2008 tem por finalidade dar a
denominação de Escola Estadual Indígena Xucuru Kariri - Warkanã de
Aruanã à escola estadual de ensino fundamental situada na Fazenda
Boa Vista, no Município de Caldas.

Tal nome foi indicado pelo colegiado dessa escola, em reunião
realizada no dia 7/12/2007, que homologou, por unanimidade dos
votos dos seus membros, a denominação para a referida unidade de
ensino.

Xucuri Kariri era uma comunidade indígena oriunda da região de
Palmeira dos Índios, em Alagoas. Após muitos conflitos em torno da
posse de terras, alguns integrantes mudaram-se para Minas Gerais.
Já warkanã e aruanã são nomes de elementos da natureza, em
linguagem indígena, de extrema importância para aquela comunidade,
pois o conhecimento dos elementos naturais, principalmente das
plantas comestíveis e medicinais, é vital para a sua sobrevivência.

Portanto, ajuizamos oportuno e merecido que se preste a esse povo
a pretendida honraria.

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

nº 2.196/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.198/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.198/2008
tem por objetivo dar denominação a escola estadual situada no
Município de Mutum.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a este colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“b”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.198/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Erotildes Hubner Borges à Escola Estadual de
Ocidente, localizada, no Município de Mutum. Tal nome foi indicado
pelo colegiado da Escola Estadual de Ocidente, em reunião realizada
no dia 12/9/2007, que homologou, por unanimidade dos votos dos
seus membros, a denominação para a referida unidade de ensino.

Erotildes Hubner Borges, funcionária exemplar, trabalhou como
servidora efetiva na função de ajudante de serviços gerais. Com
dedicação e amor, orientava os alunos sobre a importância de
alimentação saudável e hábitos alimentares corretos.

Portanto, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a
pretendida honraria.

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

nº 2.198/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.202/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária
para Prevenção do Abuso de Drogas – Abraço-Três Pontas –, com
sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.202/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de
Drogas, com sede no Município de Três Pontas, que possui como
finalidade precípua promover o combate à dependência química, bem
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como viabilizar caminhos para a recuperação, o bem-estar e a
reintegração dos dependentes residentes no Município. Realiza,
também, importante trabalho de esclarecimento da sociedade e dos
familiares dos dependentes, por meio de publicações, palestras e
reuniões, sobre a conduta que se deve adotar para com as pessoas
viciadas.

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

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

nº 2.202/2008, em turno único
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.208/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Moradores de Central de
Minas – Amorcem –, com sede no Município de Central de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.208/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Moradores de Central de Minas, entidade com
finalidades não econômicas, que possui como objetivo precípuo
defender melhores condições de vida para as comunidades rural e
urbana que representa.

Com o propósito de atingir sua meta, conclama os moradores a se
unirem, por meio de manifestações e ações diretas, para a solução de
seus problemas; fomenta o espírito associativo e a organização
comunitária, especialmente junto aos menos favorecidos, para a
ampliação de sua renda; disponibiliza dados e informações para que o
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movimento comunitário possa intervir junto ao poder público na defesa
de seus interesses.

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

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

nº 2.208/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.238/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela visa
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.

A matéria foi examinada 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 2.238/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo Regional de São José do Goiabal de Voluntários de
Prevenção ao Câncer do Hospital Mário Penna, de caráter filantrópico
e assistencial, que possui como finalidade precípua proporcionar
apoio integral ao paciente acometido ou com suspeita de câncer e a
seus familiares, em estreita colaboração com os órgãos integrantes do
Complexo Hospitalar Assistencial da Fundação Mário Penna.

A entidade auxilia os pacientes encaminhando-os ao médico para
diagnóstico; prestando assistência, especialmente aos desprovidos de
condições financeiras; obtendo, quando necessário, sua
aposentadoria e apoiando a família durante sua ausência para
tratamento.

Diante da importância dos serviços prestados à comunidade de São
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José do Goiabal, consideramos ser a instituição merecedora do título
de utilidade pública.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, pretende dar nova redação ao art. 1º, fazendo
constar o nome da entidade na forma consubstanciada no art. 1º de
seu estatuto.

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

nº 2.238/2008 em turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.022/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe

“altera a Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre
a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
realização de projetos culturais no Estado”.

Nos termos do art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado a
esta proposição o Projeto de Lei nº 2.097/2008, do Governador do
Estado.

Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Cultura, analisando o mérito da matéria,
opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, que
apresentou.

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
O projeto de lei em análise altera a Lei nº 12.733, de 1997,

conhecida como Lei de Incentivo à Cultura, que dispõe sobre a
concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
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realização projetos culturais no Estado.
Por se tratar de matéria semelhante, foi anexado ao processo o

Projeto de Lei nº 2.097/2008, do Governador do Estado. Esse projeto
resultou de um trabalho realizado por representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo, após ampla discussão, por meio de
audiências públicas realizadas pela Comissão de Cultura, na Capital e
no interior do Estado. A proposta, consubstanciada no Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça, é, portanto, fruto da
participação coletiva e da conciliação de interesses dos diversos
atores envolvidos.

Entre as principais alterações propostas, destacam-se a busca de
maior descentralização na aplicação dos recursos destinados ao
incentivo à cultura; melhor definição do produto cultural a ser
estimulado, bem como da forma e dos meios de incentivo; e o
escalonamento dos percentuais a serem deduzidos do ICMS pelas
empresas que apoiarem projeto cultural, de acordo com o seu
faturamento anual.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, cuja análise cabe a esta
Comissão, entendemos que a matéria não encontra óbice à sua
aprovação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de
4/5/2000 - estabelece limites e condições para a renúncia de receita
pelos entes federados; entretanto, no caso em tela, não se está
alterando o limite de recursos disponibilizados pelo Estado para o
incentivo cultural, que é de 0,30% da receita líquida anual do ICMS,
conforme estabelecido pelo inciso IV do art. 4º da Lei nº 12.733, de
1997. Portanto, nem o projeto em análise, nem o projeto anexado,
nem o substitutivo estão instituindo renúncia de receita tributária.

Aproveitamos a oportunidade para propor uma adequação técnica
ao projeto, o que fazemos por meio da Emenda nº 5, que visa a
suprimir os §§ 1º e 2º do art. 9º, tendo em vista que as rádios e TVs
comunitárias nunca estiveram, na vigência da Lei nº 12.733, de 1997,
e não estariam, pela proposição que pretende substituí-la, impedidas
de apresentar projetos e ser beneficiadas pela lei de incentivo à
cultura, desde que atendidos os requisitos exigidos para quaisquer
entidades interessadas. A lei não nomeia as entidades que podem ser
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beneficiárias, e sim as áreas culturais em que se inserem os projetos
a serem apresentados. Assim, a inclusão de uma determinada
espécie de entidade como beneficiária, além de não ser coerente com
o corpo da lei como um todo, sugere a sua exclusividade ou
precedência sobre as outras categorias de entidades, o que fere os
princípios da isonomia e da generalidade que permeiam o texto da
norma, bem como do substitutivo.

Com a apresentação da Emenda nº 5, torna-se necessária a
adequação da Emenda nº 4, a qual fazemos por meio da Subemenda
nº 1.

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 3, da
Comissão de Cultura, e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 4 e a
Emenda nº 5, a seguir redigidas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº4
Dê-se ao inciso II do “caput” e ao parágrafo único do art. 2º 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, com, no
mínimo, 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.”.

EMENDA Nº 5
Suprimam-se os §§ 1º e 2º do art. 9º do Substitutivo nº 1.
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Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.328/2007

Comissão de Cultura
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.328/2007, da Deputada Elisa Costa e do
Deputado Paulo Guedes, declara como patrimônio histórico e cultural
de Minas Gerais a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição.

Vem a matéria agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVII,
“d”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno, para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em tela objetiva declarar patrimônio histórico e cultural

de Minas Gerais a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais e
determina que o Poder Executivo proceda à inscrição desse bem no
Livro de Registro dos Lugares, nos termos do inciso IV do § 1º do art.
1º do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui as formas de
registros de bens culturais de natureza imaterial ou intangível que
constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.

Conforme se depreende da justificação do projeto, a intenção é
salvaguardar a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais de
uma “privatização”, pois, segundo os autores, esse patrimônio cultural
“deve pertencer ao povo mineiro e não a uma elite empresarial, que
passará a patrociná-la e dirigi-la para seus interesses próprios.”.

Em que pesem aos temores dos proponentes do projeto de lei sob
comento, cabe-nos, no entanto, proceder a uma análise que não se
limita a reconhecer o valor dessa instituição para o engrandecimento
da vida cultural do Estado. Devemos proceder a uma análise de
mérito que considere todos os aspectos de que se reveste o
patrimônio cultural, inclusive os jurídicos, por serem inerentes à
própria tutela que se busca alcançar.

Cabe, inicialmente, um esclarecimento: existem em nosso Estado
duas orquestras sinfônicas: a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e a
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Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais. A primeira, criada em
1975, é vinculada à Fundação Clóvis Salgado; já a segunda é
resultante da criação, em 2005, do Instituto Cultural Orquestra
Sinfônica – Icos –, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – Ocip.

A fundamentação e a conclusão deste parecer sobre a proteção do
patrimônio cultural são pertinentes em relação à duas orquestras
sinfônicas.

O conceito de patrimônio cultural está evoluindo continuamente. A
própria Constituição Federal, em seu art. 216, adota uma ótica mais
abrangente, definindo patrimônio cultural como a memória e o modo
de vida da sociedade brasileira, composto tanto por elementos
materiais como imateriais.

Consideram-se patrimônios culturais: as formas de expressão; os
modos de criar, de fazer e de viver; as criações científicas, as
artísticas e as tecnológicas; as obras, os objetos, os documentos, as
edificações e os demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais; e, finalmente, os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e, inclusive, os de valor científico. Em todas essas
manifestações são reconhecidos valores que perpetuam a memória, o
modo de vida e a identidade social do povo brasileiro.

O conceito de patrimônio cultural definido pelo art. 216 da
Constituição pode ser considerado como um dos mais avançados do
mundo. Dada a sua amplitude e abrangência, foi necessário subdividir
o patrimônio cultural em subcategorias de forma a orientar sua
preservação. Assim, há duas grandes categorias de patrimônio
cultural: material ou tangível e imaterial ou intangível.

O patrimônio cultural material compreende bens imóveis, como os
núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos; e bens móveis,
como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais,
bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e
cinematográficos. Note-se que esses bens estão vinculados à
qualidade de algo corpóreo, palpável e, por conseguinte, permanente,
condição própria de imóveis e objetos.

São considerados patrimônio cultural imaterial: as práticas, as
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representações, as expressões, os conhecimentos, as técnicas e
também os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares que
lhes são associados. O patrimônio imaterial é transmitido de geração
em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos
de acordo com seu ambiente, sua interação com a natureza e sua
história, o que gera um sentimento de identidade e continuidade e
contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana. O bem que integra o patrimônio imaterial é
incorpóreo, frágil e modificável, características que suscitam,
eventualmente, equívocos quanto à própria natureza do bem. Em uma
edificação, que é um bem material, há elementos imateriais que lhe
são inerentes; subsiste o bem imaterial em razão do bem material,
mas doutrinariamente e juridicamente não se confundem.

O legislador constituinte, por meio do art. 216 da Constituição
Federal, além de identificar os inventários, os registros, a vigilância, o
tombamento e a desapropriação como instrumentos aptos para a
proteção dos bens materiais e imateriais, ao final, deixou o que
comumente se chama de “cláusula de abertura”, ou seja, a
possibilidade de inclusão de outras formas de acautelamento e
preservação.

A Unesco, em 2001, criou a Proclamação das Obras-Primas do
Patrimônio Oral e Intangível da Humanidade, consciente da relevância
dessa forma de patrimônio e da complexidade envolvida na definição
dos seus limites e de sua proteção. Para tanto, vem selecionando, a
cada dois anos, espaços e expressões de excepcional importância,
dentre candidaturas oferecidas pelos países. Em 2003, após uma
série estudos técnicos e discussões internacionais, a Unesco adotou a
Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Essa
convenção regula o tema do patrimônio cultural imaterial.

No Brasil, o instrumento legal que assegura a preservação do
patrimônio cultural imaterial do Brasil é o registro. O registro de um
bem imaterial se dá quando da inscrição em um dos quatro Livros de
Registro: o Livro dos Saberes, onde serão inscritos os conhecimentos
e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; o Livro
das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de
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outras práticas sociais; o Livro das Formas de Expressão, onde serão
inscritas as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e
lúdicas; e o Livro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde concentram e reproduzem
práticas culturais coletivas.

Em nível federal, o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000,
instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial, atribuindo
competência ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
Iphan – para fazê-lo. Eis o porquê de o Iphan ter registrado, no Livro
dos Saberes, o ofício das paneleiras de Goiabeiras-ES; no Livro das
Celebrações, o Círio de Nossa Senhora do Nazaré-PA; no Livro das
Formas de Expressão, o samba carioca-RJ; e no Livro dos Lugares, a
Cachoeira de Iauaretê: lugar sagrado dos povos indígenas dos Rios
Uaupés e Papuri-AM.

Em nível estadual, a matéria é tratada por meio do Decreto nº
42.505, de 15/4/2002. Com espírito democrático, no intuito de contar
com a participação e a cooperação da sociedade, o Decreto, conforme
o seu art. 2º, autoriza os órgãos e entidades públicas da área cultural,
qualquer cidadão, sociedade ou associação civil a solicitar a
instauração do processo de registro.

No dia 15 de abril, esta Comissão realizou reunião para debater a
tutela do patrimônio cultural mineiro, contando com a participação do
Sr. Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador das Promotorias de
Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Estado de
Minas Gerais, da Sra. Maria Marta Martins de Araújo e do Sr. Carlos
Henrique Rangel, respectivamente, Diretora de Proteção e Memória e
Diretor de Promoção do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG.

Questionados sobre a viabilidade de se proceder a um registro de
um bem cultural por meio de lei, a Sra. Maria Marta de Araújo
respondeu que “o marco regulador das formas de registro do
patrimônio imaterial em Minas Gerais seguiu o modelo do Decreto
Federal nº 3.551, de 2000, e as formas de registro de bens culturais
de natureza imaterial foram instituídas em Minas Gerais pelo Decreto
nº 42.505, de 2002. Nesses dois regulamentos, fica evidenciado que a
instrução dos processos de registro será supervisionada pelos órgãos
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de proteção, Iphan, no âmbito federal, e Iepha, no âmbito estadual”. E
conclui a Diretora-Geral do Iepha-MG: “em nome da constituição
desse espaço institucional de salvaguarda do patrimônio cultural, da
importância metodológica e técnica da instrução dos processos e do
papel decisivo das comunidades nos processos de tombamento e
registro, entre outros argumentos, manifestamo-nos de forma contrária
a atos legislativos isolados, como a declaração de bem cultural”.

Complementando a argumentação da Dra. Maria Marta, o Dr. Carlos
Rangel ressaltou a necessidade de estudos técnicos confiáveis para
que se proceda ao registro de um bem qualquer. Segundo o Diretor de
Promoção, “protege-se em função da coletividade, ou seja, pelo valor
atribuído pela comunidade, seja sentimental, seja histórico, seja
artístico, seja de qualquer ordem de sentimento étnico. Esse valor é
atribuído anteriormente à proteção. O Estado, enquanto representante
do povo, protege de forma legal esses bens, mas tem de realizar o
trabalho técnico, que não é aleatório, pois não se protege sem
nenhum estudo. É necessário um trabalho técnico para comprovar se
o bem realmente é representativo para uma comunidade. Essa
questão passa pela avaliação de um conselho que representa a
própria comunidade. No caso do Estado, o conselho é o Conep,
formado por várias entidades representativas da comunidade mineira”.

Em relação ao tema, o Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda
respondeu que “a indagação foi se o registro do patrimônio imaterial
seria feito por ato administrativo ou por leis ou se poderia ser feito
pelos dois. O primeiro esclarecimento a ser dado é que, assim como
diferenciamos tombamento de proteção, temos também de diferenciar
o registro, que é um instrumento de proteção “lato sensu” ao
patrimônio imaterial. Não vejo nenhum obstáculo a que seja feita a
proteção ao patrimônio cultural e imaterial por ato normativo. Mas
prestem atenção: isso não será registro. O registro é um ato
administrativo que finaliza um procedimento administrativo levado a
efeito pelos órgãos técnicos. Ponto final”.

Parece-nos que esses três posicionamentos, além da doutrina
existente sobre o registro de bem cultural imaterial, seriam
argumentos suficientes para que este parecer fosse pelo não-
acatamento do Projeto de Lei nº 1.328/2007.
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No entanto, a relatora da matéria e os Deputados Dimas Fabiano e
Wander Borges, ao relatarem, respectivamente, os Projetos de Lei nºs
1.499, 1.016 e 1.271/2007, manifestaram-se favoravelmente ao
registro pela via legal, e o projeto de lei em estudo propõe medida
semelhante. Por esse motivo, seria uma incoerência considerar
apenas esses argumentos para rejeitar a proposição em exame,
reservado o direito da relatora de ter entendimento diverso no futuro.

Considerando-se que o bem cultural pode ser protegido por meio de
lei, perdura, ainda, uma dúvida: é o registro a forma adequada de
tutelar uma orquestra sinfônica?

Perguntado sobre essa possibilidade, o Dr. Marcos Paulo de Souza
Miranda respondeu: “O que pode ser registrado nesse caso é a forma
de expressão. Há um livro de registro de expressões. Sim, a forma de
expressão precisa estar registrada, mas registrar um ente, uma
orquestra, a meu ver, é complicado. Não vejo, no entanto, problema
em que se faça o reconhecimento do interesse cultural da orquestra,
sob o ponto de vista da legislação estadual. Não há problema, mas
reconhecimento não equivale a registro. São institutos jurídicos
totalmente diversos. Temos de ter muito cuidado e separar bem as
esferas de atuação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário e
saber os efeitos jurídicos que decorrem de cada um desses atos, sob
pena de misturarmos alhos com bugalhos”.

Com base nessa declaração e no entendimento da relatora da
proposição, é claro que a orquestra sinfônica deve ser reconhecida
como de interesse cultural, mas não nos parece ser o instituto do
registro o instrumento adequado para esse reconhecimento. Utilizar-
se de uma forma de proteção inadequada abre espaço para a
contestação judicial da lei que porventura resulte da proposição em
análise. Conforme dispõem os arts. 216 da Constituição Federal e 209
da Constituição Estadual, o reconhecimento deve se dar por meio de
outras formas de acautelamento e preservação, e não, pelo registro.
Nesse aspecto, a proposição em análise está equivocada.

Para analisar a proposição quanto ao mérito e à relevância histórico-
cultural do bem em questão, iremos nos valer, precisamente, do
Decreto Federal nº 3.551, de 2000, e do Decreto nº 42.505, de 2002.
Cabe-nos precisar se uma orquestra sinfônica se reveste das
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características culturais próprias ao registro de um bem imaterial a ser
tutelado, com base nos seguintes questionamentos: a orquestra
manufatura bens que representem conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades mineiras? As
apresentações dessa orquestra sinfônica podem ser consideradas
rituais ou festas típicas que marquem a vivência da coletividade
mineira? As músicas interpretadas pela orquestra são manifestações
típicas da cultura mineira? Uma orquestra pode ser considerada um
local semelhante a mercados, feiras, santuários e praças onde se
concentrem e se reproduzam práticas culturais coletivas?
Infelizmente, para todos esses questionamentos a resposta é única:
não.

Parece-nos inconcebível o registro de uma orquestra sinfônica no
Livro dos Saberes, pois a sua atividade não se assemelha aos
processos de confecção da renda turca de bicos de Sabará ou de
fabricação do queijo do Serro ou da cachaça de Minas, em alambique.
A orquestra não manufatura produto algum de forma artesanal e
exclusiva.

Também nos parece inconcebível registrar uma orquestra sinfônica
no Livro das Celebrações, porque suas apresentações não podem ser
consideradas similares às Festas do Rosário ou ao Círio de Nossa
Senhora do Nazaré, no Pará. As apresentações de uma orquestra
sinfônica são momentos de beleza e de cultura, mas não representam
manifestações típicas do coletivo. Em princípio, lógico seria imaginar
um processo de registro das Vesperatas de Diamantina, evento,
indubitavelmente, com raízes históricas e culturais mineiras.

Além disso, não nos parece adequado pretender-se o registro no
Livro das Formas de Expressão. Uma orquestra sinfônica,
normalmente, executa uma obra, mas não a produz. E ainda que o
fizesse, seria passível de registro o gênero musical, e não, quem o
executa: assim se justificou o registro do Frevo, do Samba de Roda do
Recôncavo Baiano e do Samba Carioca. A título de informação,
encontra-se em processo de registro no Iphan a Linguagem dos Sinos
das Cidades Históricas Mineiras de São João del-Rei, Mariana, Ouro
Preto, Catas Altas, Serro, Sabará, Congonhas e Diamantina.

Seria, ainda, incompreensível registrar uma orquestra sinfônica no
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Livro dos Lugares. Não encontramos similaridade entre ela e outros
bens registrados ou em processo de registro no Iphan, como a Feira
de Caruaru (PE) e a Localidade de Porongos (RS); nem entre ela e os
bens de que tratam os projetos de lei em tramitação nesta Casa
Legislativa que pretendem tutelar como patrimônio cultural os
Mercados Distritais do Cruzeiro e de Santa Tereza ou os Caminhos da
Fé e da Luz. Em que pese a etimologia da palavra orquestra, que vem
do grego “orkhestra”, que significa “lugar destinado à dança”, utilizar-
se desse argumento para o registro no Livro dos Lugares, conforme o
faz o art. 2º da proposição em tela, parece-nos, com o devido respeito,
extrapolar a possibilidade de interpretação do Decreto Federal nº
3.551, de 2000, e do Decreto nº 42.505, de 2002. Na verdade, é no
Palácio das Artes e no Parque Municipal de Belo Horizonte que se
concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas e tradicionais,
e é nesses lugares que as orquestras sinfônicas, costumeiramente, se
apresentam.

Finalmente, convém lembrar que a tutela de um bem cultural por
meio do registro não garante a continuidade da existência desse bem.
O art. 8º do Decreto nº 42.505, de 2002, prevê a reavaliação, pelo
menos a cada dez anos, dos bens culturais registrados e, também,
conforme dispõe o parágrafo único desse artigo, a possibilidade da
negativa da revalidação de registros, mantendo-se estes apenas como
referência cultural de seu tempo. Em suma, por se tratar de um
instrumento similar a um arquivo ou a um cadastro, o registro guarda
informações sobre as diversas manifestações culturais de um povo,
mas é incapaz de perpetuar a existência dessas manifestações.

Assim, em razão dos fundamentos apresentados e no exercício da
competência regimental da relatoria e desta Comissão, não
entendemos ser exeqüível a edição de uma norma legal que pretenda,
por meio do registro, declarar uma orquestra sinfônica como
patrimônio cultural de Minas Gerais.

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

1.328/2007.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -
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Rosângela Reis.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.455/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
1.455/2007 “dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento
industrial da região do Norte de Minas”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

No dia 7/8/2007, o 1º-Secretário da Casa determinou a anexação da
proposição em epígrafe ao Projeto de Lei nº 662/2007, nos termos do
§ 2º do art. 173 do Diploma Procedimental. No dia 14/11/2007, o
Presidente da Casa informou ao Plenário que, com a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 662/2007 pelo autor, a proposição em
epígrafe passou a tramitar nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 12.

Cumpre-nos agora examinar a matéria nos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame visa a instituir, no âmbito do Estado, uma

política pública voltada, especificamente, para o Norte de Minas, com
o objetivo de incentivar a industrialização na região. Trata-se de um
projeto elaborado nos moldes do Substitutivo nº 1, apresentado por
esta Comissão apresentou ao Projeto de Lei nº 896/2007, que
objetivava instituir a política estadual de desenvolvimento industrial da
região Noroeste do Estado.

Esclarecemos que a única diferença entre o citado substitutivo e a
proposição em epígrafe é a região que as normas abrangem. No
substitutivo, as normas são dirigidas, exclusivamente, ao Noroeste do
Estado; no Projeto de Lei nº 1.455/2007, ao Norte de Minas.

Em que pese à louvável intenção do projeto, que busca contribuir
para a superação dos graves problemas sociais e econômicos do
Norte de Minas, por meio da criação de uma política pública de
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incentivo à industrialização na região, não podemos dispensar à
proposição o mesmo tratamento jurídico dado ao Projeto de Lei nº
896/2007, pois é necessário considerar que, do ponto de vista da ação
estatal, as duas regiões têm características bastante distintas.

Como se sabe, a preocupação governamental com a região do
semi-árido, caracterizada pelas estiagens prolongadas e pelo reduzido
volume de precipitação pluvial, motivou a criação, em 1936, por meio
da Lei nº 175, de uma zona denominada Polígono das Secas, cujo
traçado original sofreu alterações. A primeira, em 1946, por meio do
Decreto-Lei nº 9.857, e a segunda, em 1951, mediante a Lei nº 1.348,
em que seus limites foram ampliados para parte do território do
Estado de Minas Gerais, a saber, a região do Norte de Minas.

Em 1959, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste – Sudene –, autarquia diretamente subordinada à
Presidência da República, com a missão de encontrar soluções para
uma progressiva diminuição das desigualdades existentes entre as
regiões geoeconômicas do Brasil. A sua área de atuação abrangia, na
época, além dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, a zona de
Minas Gerais compreendida no denominado Polígono das Secas.

Extinta a Sudene em 2001, a referida missão institucional passou a
ser exercida pela Agência Nacional de Desenvolvimento do Nordeste -
– Adene –, autarquia posteriormente extinta com a recriação da
Sudene, por meio da Lei Complementar nº 125, de 2007. A área de
atuação da nova Sudene, instituição dotada de autonomia
administrativa e financeira e integrante do Sistema de Planejamento e
Orçamento Federal, abrange a região do Norte de Minas a que se
refere o projeto de lei em análise, os Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri bem como os demais Estados anteriormente citados.

Entre as competências da Sudene, ressaltamos a definição de
metas e objetivos econômicos e sociais que levem ao
desenvolvimento sustentável de sua área de atuação bem como a
formulação de planos e diretrizes em consonância com a política
nacional de desenvolvimento regional, em articulação com os planos
nacionais, estaduais e locais.

No plano estadual, a ação estatal na zona mineira do Polígono das
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Secas se inicia em 1971, com a Lei nº 5.792, que criou a
Superintendência de Assuntos da Área Mineira do Polígono das
Secas – Sudeminas –, na condição de órgão da estrutura do Conselho
Estadual de Desenvolvimento, integrante do Sistema Estadual de
Planejamento. Em 1976, a Sudeminas passou a denominar-se
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas – Sudenor –
, órgão encarregado de promover o desenvolvimento social e
econômico da região, em articulação com a Sudene. A bem da
verdade, a Sudenor funcionava como uma espécie de extensão da
autarquia federal, com vistas a otimizar as ações administrativas e
financeiras desenvolvidas pelos governos federal e estadual numa
mesma região.

Como o Vale do Jequitinhonha também necessitava de especial
atenção do governo, foi criada, em 1964, a Comissão de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha – Codevale –, por meio da
Lei Constitucional nº 12.

Todavia, com a inclusão dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri na
área de abrangência da Sudene, não se justificava mais a existência
de duas instituições distintas na estrutura do Estado para enfrentar os
problemas dessas duas regiões e do Norte de Minas, áreas
reconhecidamente pobres. É nesse contexto que se dá a criação do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado – Idene –
, como resultado da fusão da Sudenor com a Codevale, medida que
foi efetivada por meio da Lei nº 14.171, de 2002, alterada pelas Leis
Delegadas nºs 78, de 2003, e 167, de 2007.

De acordo com a legislação, o Idene é uma autarquia territorial
vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas, órgão criado na gestão do atual Governador do Estado, com a
missão de formular, em articulação com o próprio Idene, políticas
públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e social dessas
regiões.

Como se observa, o Norte de Minas, desde a década de 1950, é
objeto de atenção especial dos governos federal e estadual – por meio
da Sudene, da Sudenor e, mais recentemente, do Idene e da
Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos



254

Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas Gerais.
De conformidade com o “caput” do art. 13 da Constituição do

Estado, as atividades administrativas dos Poderes do Estado bem
como das entidades da administração indireta submetem-se ao
princípio da razoabilidade, entre outros. Trata-se de um instituto que
busca adequar a providência administrativa a cada caso concreto,
conforme se depreende da leitura do § 1º do citado dispositivo
constitucional.

Como ficou fartamente demonstrado, já existe um amplo aparato
legal e institucional para estimular o desenvolvimento econômico e
social da região do Norte de Minas. Dessa maneira, o projeto em tela
não traz inovação, motivo pelo qual entendemos que se mostra
incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.455/2007.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.636/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.636/2007, do Deputado Gilberto Abramo,
dispõe sobre o horário destinado à divulgação da cultura no Estado e
dá outras providências.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e
recebeu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, por ela apresentado.

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

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a criar carga horária específica para

a divulgação da cultura no Estado de Minas Gerais, nas emissoras TV
Minas e Educativa (Rede Minas). Determina que a Rede Minas ceda
uma hora de sua programação diária para a divulgação de atrações
turísticas de Minas, como circuitos turísticos, projetos culturais e
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entrevistas.
Conforme informações veiculadas na mídia eletrônica, a Rede

Minas, criada em 1984, é uma emissora estatal de interesse público
com o objetivo de promover o intercâmbio de valores, educação e
cultura para a população mineira. Em 1995, a programação da Rede
Minas era veiculada para 33 Municípios em torno do centro do Estado
e incluía produções da TVE do Rio de Janeiro. As primeiras
produções locais surgiram em 1985. No início da década de 90, o
tempo de programação diária passou de 6 para 17 horas e meia. Em
1992, essa emissora incluiu em sua grade programas da TV Cultura
de São Paulo, além de ter firmado uma parceria com o Departamento
Nacional de Telecomunicações – Detel –, o que permitiu a expansão
da transmissão para mais 200 Municípios. O sinal da Rede Minas
atingiu, mais recentemente, 611 localidades mineiras, e convênios
estão sendo firmados para que a transmissão alcance a totalidade dos
Municípios mineiros. Em 26/1/2008, a Rede Minas ganhou mais uma
afiliada fora do Estado de Minas, a TV Capital de Goiânia, que pode
ser sintonizada em 23 cidades de Goiás, incluindo a Capital, no Canal
32 UHF. Tais fatos bem demonstram o alcance e o potencial da TV
Minas, que pode ser utilizado para objetivos culturais e divulgação de
informações turísticas.

A Comissão de Constituição e Justiça informou que a TV Minas foi
reorganizada com base na Lei nº 11.179, de 1993, transformando-se
em fundação pública, sem fins lucrativos, com autonomias
administrativa e financeira. Para cumprir seus objetivos, o art. 4º
dessa lei dispõe que compete à fundação, entre outros objetivos,
produzir e distribuir material audiovisual, bem como difundir
programas educativos, culturais, esportivos, sociais e artísticos
visando à integração informativa, cultural, educativa, econômica,
social e administrativa do Estado. A referida Comissão considerou,
ainda, que, para não ferir a separação dos Poderes e para zelar pela
eficácia da administração pública, não pode a lei disciplinar matérias
que sejam próprias da ação administrativa. Assim, por exemplo, se
uma lei criasse um horário destinado para o turismo, outra poderia
criar um horário para o esporte, outra para as ações sociais e assim
por diante.
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Mesmo não sendo possível determinar a veiculação de uma hora de
programação diária sobre as atrações turísticas de Minas Gerais, é
possível incluir a divulgação de informações turísticas entre os
objetivos da emissora. Foi com essa finalidade que aquela Comissão
propôs o Substitutivo nº 1, que visa acrescentar novo dispositivo ao
art. 4º da Lei nº 11.179, que define competências para a emissora de
TV estadual.

De nossa parte, concordamos que a solução sugerida pela
Comissão de Constituição e Justiça é uma forma eficaz de atingir os
objetivos almejados, sem invadir o âmbito próprio da ação
administrativa, razão pela qual acatamos a aprovação do Substitutivo
nº 1.

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

1.636/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini, relator - Bráulio Braz.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.217/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Escola
Albergue – Turismo Estudantil e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo autoriza o Poder Executivo a instituir o

programa Escola Albergue – Turismo Estudantil, que consiste em
transformar em albergues, durante as férias escolares, as escolas da



257

rede pública estadual, para alojar estudantes que tenham interesse
em visitar nossas estâncias hidrominerais.

Tem sido freqüente a apresentação de projetos de lei de iniciativa
parlamentar dispondo sobre a criação de programas, tema que,
embora seja relevante sob a ótica do interesse público, encontra óbice
em nosso ordenamento constitucional, como veremos.

Com efeito, a instituição de programas tem natureza administrativa,
razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do
Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de
utilidade pública, observadas as diretrizes constitucionais e as normas
aprovadas pelo Legislativo. Assim, a criação de programa, por se
tratar de matéria afeta às ações do Executivo, só pode ser efetivada
mediante decreto do Governador do Estado ou resolução de
Secretário de Estado, conforme o caso. Sobre o tema, é relevante
mencionar a decisão da Suprema Corte na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.144-8, cuja ementa assim dispõe:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 10.238/94 do Estado do
Rio Grande do Sul. Instituição do Programa Estadual de Iluminação
Pública, destinado aos Municípios. Criação de um conselho para
administrar o programa. Lei de iniciativa do parlamentar. Violação do
art. 61, § 1º, inciso II, alínea ‘e’, da Constituição do Brasil. 1 - Vício de
iniciativa, vez que o projeto de lei foi apresentado por um parlamentar,
embora trate de matéria típica de Administração. 2 - O texto normativo
criou novo órgão na Administração Pública estadual, o Conselho de
Administração, composto, entre outros, por dois Secretários de
Estado, além de acarretar ônus para o Estado membro. Afronta ao
disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea ‘e’, da Constituição do
Brasil”.

Como se vê, por um lado, cabe ao Poder Legislativo fixar regras
gerais e abstratas que norteiem as atividades do Executivo; por outro,
não lhe cabe dispor, por meio de atos legislativos, sobre matérias que,
por sua natureza, enquadram-se no campo de atribuições do
Executivo.

Ademais, o projeto de lei sob comento autoriza o Executivo a criar
programa, autorização que se mostra inócua, uma vez que cabe a
esse Poder, no exercício de seu juízo discricionário, decidir, segundo
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as circunstâncias, sobre a criação de programa. A autorização
legislativa como medida necessária para legitimar atos e ações de
outro Poder tem sede constitucional e deve ser interpretada
restritivamente, sob pena de se comprometer o princípio da separação
dos Poderes. Outrossim, como o projeto em comento se reveste de
cunho meramente autorizativo, não impõe obrigação ao destinatário
do comando normativo – no caso, o Poder Executivo.

Dessa forma, como não cabe a esta Casa Legislativa a iniciativa
para instituir programa, mostra-se inócua a medida proposta.
Entendemos, assim, que o projeto de lei em estudo não pode
prosperar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.217/2008.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.965/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.965/2007, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Núcleo de Colonização Rio Preto, no Município de Unaí, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.965/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Núcleo de

Colonização Rio Preto, com sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária do Núcleo de Colonização Rio Preto, com sede no
Município de Unaí.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.002/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.002/2008, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Názia – Ascna –, com sede no Município de
Vespasiano, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.002/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Glaúcia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.065/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.065/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação dos Municípios
do Circuito Villas e Fazendas de Minas – AVFM –, com sede no
Município de Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.065/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Circuito

Villas e Fazendas de Minas - AVFM -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

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

Municípios do Circuito Villas e Fazendas de Minas - AVFM -, com
sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/4/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, 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 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 2.242, 2.249 e
2.260/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.243, 2.252 e 2.264/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.248 e 2.261/2008 (Deputado Delvito
Alves); 2.244, 2.254, 2.256, 2.263 e 2.265/2008 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 2.245, 2.251, 2.257 e 2.262/2008 (Deputado Hely
Tarqüínio); 2.250, 2.253 e 2.258/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues); 2.246, 2.247, 2.259 e 2.266/2008 (Deputado Neider
Moreira); 1.455/2007 e 1.984/2008 (relator: Deputado Sebastião
Costa, em virtude de redistribuição), 1.927/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.219 e 2.220/2008
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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 juridicidade,
constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 1.611/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) e
2.031/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa). Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.158/2008
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(relator: Deputado Gilberto Abramo). Na fase de discussão do parecer
em que o relator, Deputado Sebastião Costa, conclui pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
nº 1.455/2007, o Presidente solicita vista do parecer. Os Projetos de
Lei nºs 1.628 e 1.898/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, aprovado pela Comissão.
Na fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado Sargento
Rodrigues, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei nº 1.927/2007, o Presidente defere pedido de vista
do Deputado Hely Tarqüínio. Os Projetos de Lei nºs 1.981 e
2.134/2008 são convertidos em diligência à Secretaria de
Desenvolvimento Social, e os Projetos de Lei nºs 2.030, 2.219, 2.220,
2.222 e 2.239/2008, à Secretaria de Planejamento e Gestão. Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.984 e 2.179/2008 deixam de
ser apreciados, respectivamente, em virtude de solicitações de prazo
regimental e de prorrogação de prazo, formuladas pelo relator,
Deputado Sebastião Costa. 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 398/2007, 2.127, 2.212, 2.225 e 2.240/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 1.765/2007, 2.136 e 2.228/2008
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.895/2007, 2.223 e
2.236/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.894/2007,
2.146 e 2.226/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de
redistribuição); 2.109/2008 com a Emenda nº 1 e 2.227/2008 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.213 e
2.235/2008 e 2.238/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Costa); e 2.241/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em
virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. São aprovados requerimentos solicitando sejam baixados
em diligência ao DER-MG os Projetos de Lei nºs 2.218 e 2.232/2008.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA

REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 23/4/2008
Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Sebastião Helvécio, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio e Zé Maia, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado
Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião e informa que não há ata
a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente, designar relator e programar os trabalhos da
Comissão. A seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas
de votação devidamente rubricadas e convida o Deputado Antônio
Júlio para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos
votos, o escrutinador anuncia que foram registradas cinco cédulas de
votação e que os Deputados Sebastião Helvécio e Agostinho Patrús
Filho obtiveram cinco votos cada um para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente. Em seguida, o Presidente “ad doc”,
Deputado Sebastião Helvécio, faz a proclamação dos eleitos, declara
empossado como Vice-Presidente o Deputado Agostinho Patrús Filho
e passa-lhe a Presidência dos trabalhos. O Deputado Agostinho
Patrús Filho declara empossado como Presidente o Deputado
Sebastião Helvécio e devolve-lhe a Presidência. O Deputado
Sebastião Helvécio agradece a escolha de seu nome como Presidente
da Comissão, informa que o ralator será designado na próxima
reunião e comunica que as reuniões ordinárias serão realizadas às
quartas-feiras, às 11 horas, no Plenarinho IV. 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, 30 de abril de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e os Deputados Antônio Carlos Arantes
e Walter Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Antônio Luiz Musa de Noronha,
Superintendente Central de Administração de Pessoal da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão; Maurício Rangel, Secretário
Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, e da Sra. Marie-
Pierre Poirier, representante do Unicef no Brasil, publicados,
respectivamente, no “Diário do Legislativo” de 29/3/2008, 27/3/2008 e
3/4/2008. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.041, 1.862/2007, 2.119, 2.128, 2.156, 2.161,
2.167, 2.171, 2.208, 2.233/2008, em turno único, e 342/2007, em 2º
turno (Deputado Walter Tosta); 1.908, 1.955/2007, 2.018, 2.190,
2.209/2008, em turno único, e 2.064/2008, em 1º turno (Deputado
Domingos Sávio); 2.026, 2.121, 2.135, 2.151, 2.204, 2.206/2008, em
turno único (Deputada Elisa Costa); 2.144, 2.147, 2.183, 2.185, 2.186,
2.188, 2.205/2008, em turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes).
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 37/2007 na forma do Substitutivo nº 2, que
apresenta; 234/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, com a Emenda nº 1, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; 578/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis);
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1.398/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta (relator:
Deputado Walter Tosta). 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 999, 1.041, 1.754, 1.862/2007, 2.056, 2.099, 2.105, 2.119, 2.167,
2.171, 2.233/2008 (relator: Deputado Walter Tosta); 2.009, 2.066,
2.067, 2.147, 2.183, 2.185, 2.188/2008 (relator: Deputado Antônio
Carlos Arantes); 2.108/2008 com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada
Rosângela Reis), os quais receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.104, 2.111, 2.112, 2.132, 2.165, 2.169,
2.185/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.275, 1.700, 1.940, 1.941, 1.958, 1.960, 1.962/2007; 1.987, 1.998,
2.003, 2.005, 2.008, 2.017, 2.029, 2.033 e 2.037/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo, em que solicita seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Direitos Humanos para debater sobre o Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho; Dalmo Ribeiro Silva,
em que solicita sejam realizadas audiências públicas para discutir o
Programa Curumim Salesiano e a situação dos profissionais de
optometria; Ana Maria Resende, Carlos Pimenta, Paulo Guedes, Ruy
Muniz, Arlen Santiago, Gil Pereira e Luiz Tadeu Leite, em que
solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão, em
conjunto com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, no Município de Montes Claros, para debater sobre a
qualificação profissional e a inserção de jovens no mercado de
trabalho no Norte de Minas, em especial na cidade de Montes Claros.
Com a concordância de todos os membros, fica definido que esta
Comissão passa a se reunir ordinariamente às quartas-feiras, às
14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença 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, 30 de abril de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Ademir Lucas

- Walter Tosta.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 24/4/2008

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Célio
Moreira (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Antônio Júlio e
Dalmo Ribeiro Silva. 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 debater, em audiência pública, os
Projetos de Lei nºs 124/2007, que dispõe sobre o Parque Estadual da
Serra do Rola-Moça e 134/2007, que integra a Serra da Calçada ao
Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, e comunica o recebimento
da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Alair Soares Mendonça,
Juiz de Direito da Comarca de Teófilo Otôni, encaminhando para
tomada de providências cópia de documento referente à invasão
policial junto à Apac desse Município; Hércules Marques de Sá,
Gerente Regional de Assistência Social Centro-Sul convidando a
Comissão para reunião às 15 horas do dia 8/4/2008, no auditório da
Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul, para
tratar de informes, conferência municipal dos direitos da pessoa idosa
e do planejamento para 2008; Luís Augusto Barreto Fonseca, Juiz de
Direito da 1ª Secretaria Criminal da Comarca de Poços de Caldas,
solicitando à Comissão resposta ao ofício enviado em 20/8/2007; e da
seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, em
18/4/2008: ofício do Major PM Jorge Bonifácio de Oliveira,
Comandante do 30º BPM. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
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reunião para ouvir as Sras. Giselle Luciane de Oliveira Lopes Viveiros
Melo, Promotora de Justiça da Habitação e Urbanismo da Comarca de
Belo Horizonte; Luciana Cristina Giannasi, Promotora de Justiça do
Caoma; Ana Lúcia Gonçalves, professora; Maria Luzia Marques; e os
Srs. Marcos Paulo de Souza Miranda, Promotor de Justiça,
representando Shirley Fenzi Bertão, Promotora de Justiça e
Coordenadora do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de
Justiça do Meio Ambiente - Caoma; Frei Dionísio do Carmo Silva,
pároco da Paróquia Cristo Redentor; Srs. Paulo Emílio Guimarães,
Gerente-Geral do Parque Serra Rola-Moça; Pedro Cardoso Oliveira;
José Mariano de Lana, 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, e, 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 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.956/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado João Leite). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Luiz
Tadeu Leite em que solicita seja encaminhada ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sr. Níveo Geraldo Gonçalves,
manifestação de aplauso pela posse nesse cargo, dia 22/4/2008; João
Leite em que solicita seja realizada reunião para, em audiência
pública, conhecer o Projeto Anjos da Escola, implantado pela Polícia
Militar; João Leite e Durval Ângelo (2) em que solicitam sejam
realizadas reuniões para, em audiência pública, debater os convênios
celebrados entre Prefeituras Municipais e as Polícias Militar e Civil do
Estado, que envolvem tanto a cessão de pessoal como a manutenção
de edificações, equipamentos e veículos para a prestação de serviços
à comunidade; e debater os critérios de movimentação de pessoal da
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Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado, dispostos nos arts. 167 e 174 da Lei nº 5.301, de 1969, que
contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais; Durval
Ângelo (3) em que solicita sejam remetidas aos 77 Deputados
Estaduais cópias do abaixo-assinado recebido na reunião e, por
correio eletrônico, das respectivas notas taquigráficas da reunião; seja
formulado apelo à Sra. Mariângela Faleiro, Juíza de Direito da 7ª Vara
da Fazenda Pública Estadual com vistas a que agilize a realização de
vistoria técnica na área da Serra da Calçada, tendo em vista notícias
da ocorrência de processos erosivos no local, além da introdução de
espécies vegetais exóticas, por parte da Mineradora MBR; em que
solicita ao Presidente desta Casa que o Projeto de Lei nº 124/2007
seja apreciado o mais rápido possível, tão logo esteja pronto para
inclusão em ordem do dia do Plenário. 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, 29 de abril de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2008
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio,
Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela rejeição da Emenda nº 1,
apresentada em Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 2.096/2008
(relator: Deputado Zé Maia), registrando-se o voto contrário da
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Deputada Elisa Costa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária e para a
reunião extraordinária do dia 30/4/2008, às 9 horas, com edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 28/4/2008

Às 14h42min, 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 matéria constante na
pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o
recebimento de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,
na data mencionada entre parênteses: ofício do 1º-Tenente PM
Nelson Henriques Pires, Presidente da AOPMBM (18/4/2008). O
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, acusa o recebimento das
seguintes proposições cuja relatoria, no 1º turno, avocou a si: Projetos
de Lei nºs 1.720/2007 e 2.031/2008. 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
2.188, 2.206, 2.225, 2.226, 2.228 e 2.241/2008. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento
Rodrigues (7) em que solicita sejam encaminhadas as seguintes
manifestações de aplauso: aos policiais militares que participaram da
operação que resultou na prisão do assaltante Elias Soares Falcão, o
"Elias Maluco", acusado de libertar, em 18/3/2008, 10 presos da
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delegacia de Juatuba, ao 2º-Sargento PM Luiz Carlos Gomes de
Miranda, nº 090.730-3, Comandante do Destacamento do Município
de Oliveira Fortes, pelos relevantes serviços prestados, solicitando,
ainda, que seja dada ciência desses requerimentos ao Cel. PM Hélio
dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG, para que faça
constar nas pastas funcionais as referidas manifestações; aos policiais
e aos bombeiros militares que participaram da operação que resultou
na apreensão de um adolescente de 17 anos que confessou
participação no crime bárbaro em Santa Luzia, solicitando, ainda, que
seja dada ciência desse requerimento ao Cel. PM Hélio dos Santos
Júnior, Comandante-Geral do PMMG e ao Cel. BM José Honorato
Ameno, Comandante-Geral do CBMMG, para que façam constar nas
pastas funcionais deles a referida manifestação; aos policiais civis que
participaram da investigação que resultou na prisão de seis pessoas,
na apreensão de drogas e bens materiais no Município de Contagem.
Solicita, ainda, que seja dada ciência desse requerimento ao Sr.
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas
Gerais, para que faça constar das pastas funcionais deles a referida
manifestação; em que solicita seja realizada reunião da Comissão
para, em audiência pública, discutir a parceria recém-firmada entre a
Polícia Militar do Estado e os empresários do setor de combustíveis,
de Montes Claros; em que solicita sejam realizadas visitas da
Comissão ao Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário de Estado de
Defesa Social, para discutir questões relativas a segurança pública no
Estado e entregar relatório de audiências realizadas pela Comissão; e
à cadeia pública do Município de Manga, para verificar as condições
do local e a situação da população carcerária; Carlos Pimenta e
Sargento Rodrigues em que solicitam seja encaminhada manifestação
de aplauso à Associação Mantenedora da Guarda Mirim de Montes
Claros pelos relevantes serviços prestados à sociedade local, através
do encaminhamento de adolescentes, na prática da cidadania,
civismo, disciplina e capacitação para o primeiro emprego; Lafayette
de Andrada e Antônio Júlio em que solicitam seja encaminhado ofício
ao Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG,
solicitando-lhe a instalação de uma sede da PM no Município de Rio
Preto, tendo em vista o crescimento do turismo na região; Antônio
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Júlio, em que solicita seja realizada visita da Comissão à cadeia
pública de Nova Ponte, para verificar as condições do local e a
situação da população carcerária; Délio Malheiros em que solicita seja
encaminhada manifestação de aplauso ao Cel. PM James Ferreira
dos Santos, pela posse como Juiz do Tribunal de Justiça Militar do
Estado; e da Deputada Rosângela Reis (2) em que solicita sejam
realizadas visitas da Comissão ao Ceresp de Ipatinga, para conhecer
as condições em que se encontram os presos custodiados pelo
Estado; e ao Conselho Tutelar e à Casa Abrigo de Menores de
Ipatinga, para conhecer as condições de funcionamento e tratamento
dispensados aos adolescentes postos sob custódia dos referidos
estabelecimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de maio de 2008.
Paulo Cesar, Presidente.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Waldemar Dornas Pereira,
Superintendente Executivo do Centro de Integração Empresa Escola,
por meio da qual encaminha “Relatório de Atividades de 2007”; e dos
ofícios publicados no “Diário do Legislativo”, na data mencionada
entre parênteses: do Deputado Federal Bilac Pinto, do Sr. Paulo
César Gonçalves de Almeida, Reitor da Universidade Estadual de
Montes Claros, e da Sra. Cleide Naves de Souza, juntamente com
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outros servidores públicos estaduais (26/4/2008). O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.968/2007 e
2.194/2008 (Deputado Deiró Marra); 2.191/2008 (Deputada Maria
Lúcia Mendonça); 2.192 e 2.196/2008 (Deputada Ana Maria
Resende); 2.166 e 2.193/2008 (Deputado Vanderlei Jangrossi) e
2.195, 2.197 e 2.198/2008 (Deputado Carlin Moura), 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. O Projeto de Lei nº 1.716/2007 é retirado de
pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir
pressupostos regimentais. O parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.900/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Deiró Marra.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em
turno único, do Projeto de Lei nº 1.980/2008 (relator: Deputado Deiró
Marra). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.909 e 1.935/2007 (relator: Deputado Carlin Moura); 2.104/2008
(relatora: Deputada Ana Maria Resende); 2.120/2008 (relator:
Deputado Vanderlei Jangrossi); 2.124/2008 (relatora: Deputada Ana
Maria Resende); 2.126/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça); 2.148/2008 (relator: Deputado Carlin Moura). Retira-se o
Deputado Deiró Marra, assume a Presidência a Deputada Maria Lúcia
Mendonça. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.157 e 2.191/2008
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça); 2.192/2008 (relatora:
Deputada Ana Maria Resende); 2.194/2008 (relator: Deputado Deiró
Marra); 2.197/2008 (relator: Deputado Carlin Moura), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.163, 2.168, 2.201, 2.221,
2.222, 2.231, 2.235, 2.236, 2.258, 2.261 e 2.237/2008. Registra-se a
presença do Deputado Vanderlei Jangrossi. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
realizada reunião para, em audiência pública, debater violência
ocorrida no Município de Montes Claros, após reivindicações de
estudantes pelo meio-passe. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para reunião extraordinária, na mesma data,
às 10h40min, com a finalidade de apreciar, no 1º turno, o parecer do
relator ao Projeto de Lei nº 1.716/2007, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi - Ana Maria Resende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.716/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº
1.716/2007 dispõe sobre a prática de educação física nas escolas
públicas e privadas do Sistema Estadual de Educação.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em análise pretende oferecer nova disciplina à Lei nº

15.030, de 2004, que regula a oferta de educação física nas escolas
da rede pública estadual.

As principais inovações trazidas pelo projeto são a ampliação do
alcance do diploma legal à rede privada e sua adequação ao
ordenamento jurídico federal, em especial às Leis Federais nºs 9.394,
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
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e 10.793, de 2003, que altera o § 3º do art. 26 da LDB, bem como às
diretrizes do Conselho Nacional de Educação. Pretende ainda a
proposição estabelecer uma carga horária semanal mínima para a
disciplina.

A Lei nº 15.030, de 2004, decorreu da necessidade de se
estabelecerem normas complementares ao disposto no § 3º do art. 26
da LDB, que determina que a educação física é componente curricular
obrigatório da educação básica. À época da discussão que
fundamentou a atual legislação estadual, a demanda pela fixação de
critérios para a aplicação do citado dispositivo no âmbito do Sistema
Estadual de Educação, constituída por representantes da categoria
dos profissionais de educação física, focalizou a formação profissional
do docente e a obrigatoriedade da oferta da disciplina em todas as
séries ou anos da educação básica. De fato, o § 3º do art. 26 da LDB,
apesar de determinar expressamente a inclusão do componente
curricular na proposta pedagógica da escola, possibilitou a exegese
de que o conteúdo não necessitaria ser ofertado em todas as séries
ou anos da educação básica. O resultado disso foi que, por um longo
tempo, a educação física foi preterida em muitas escolas.

Não é necessário defender aqui a importância da atividade física
para a manutenção da saúde em todas as faixas etárias, visto que tal
reconhecimento já se consumou em consenso universal. No período
da infância e da adolescência, em especial, a atividade física se insere
numa dimensão ainda mais ampla, envolvendo aspectos cognitivos e
sociais que balizam a formação integral do indivíduo. Nos
fundamentos dessa assertiva reside o mérito da proposição em
análise, que busca aperfeiçoar os mecanismos para garantia da
inclusão da educação física no currículo das escolas, não apenas nas
unidades públicas estaduais, mas também na rede privada de ensinos
fundamental e médio, integrantes do Sistema Estadual de Educação,
nos termos do art. 17, inciso III, da LDB.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,
apresentou à matéria a Emenda nº 1, que atribui o exercício da
docência da disciplina educação física ao profissional registrado em
entidade responsável pela fiscalização do exercício da profissão, com
a ressalva de que, na falta de profissional habilitado nos termos
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referidos, cabe ao Conselho Estadual de Educação disciplinar a oferta
de educação física. A Comissão argumentou, em seu parecer, que o
art. 3º “restringe os tipos de profissional que podem exercer a
docência na educação física, tanto em relação à legislação federal
quanto em relação à estadual” e que “qualquer um que tenha diploma
obtido em curso de educação física e os que tenham exercido as
atividades dessa profissão até a promulgação dessa lei (Lei Federal nº
9.696, de 1998, que regulamenta a profissão de educação física)
estão em condição de se inscrever nos Conselhos Regionais e
exercer a profissão”. Prossegue a argumentação nos seguintes
termos: “deve-se lembrar que há profissionais que se habilitaram ao
exercício da profissão antes da entrada em vigor da referida resolução
do Conselho Nacional de Educação” (Resolução CEB/CNE nº 7, de
2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de
graduação em educação física).

Concisamente, entendemos, “data venia”, que há dois equívocos no
teor da Emenda nº 1: primeiro, o exercício da docência na educação
básica condiciona-se à formação acadêmica com ênfase nessa
finalidade, daí, a divisão dos cursos superiores de graduação em
bacharelado e licenciatura. Segundo, o professor não necessita de
registro em conselho profissional para exercer atividade dessa
natureza, nem mesmo no nível superior de ensino.

Portanto, o art. 3º não cria regra nova, tampouco contraria as
legislações federal e estadual em vigor. É cristalino o comando do art.
62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor, a Lei
nº 9.394, de 1996:

“Art. 62 - A formação de docentes para atuar na educação básica
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, em universidades e institutos superiores de educação,
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na
educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental,
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal”.

O Decreto Federal nº 3.276, de 6/12/99, que regulamentou o
retromencionado dispositivo, estabelece:

“Art. 3º - (...)
§ 2º - A formação em nível superior de professores para a atuação
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multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos
anos iniciais do ensino fundamental, far-se-á, preferencialmente, em
cursos normais superiores.

(...)
§ 4º - A formação de professores para a atuação em campos

específicos do conhecimento far-se-á em cursos de licenciatura,
podendo os habilitados atuar, no ensino da sua especialidade, em
qualquer etapa da educação básica”.

Em obediência à norma geral, a Lei nº 15.293, de 2004, que institui
as carreiras dos profissionais da educação básica, estabelece que o
ingresso nas carreiras de professor de educação básica depende da
comprovação de habilitação específica em curso normal de nível
médio ou graduação com licenciatura plena, conforme o nível da
carreira em que ocorrerá o ingresso, mas sempre com a expressa
exigência de curso de formação docente.

Há quase quatro décadas, é exigida do professor que atua na
educação básica a formação na modalidade de licenciatura. Abaixo,
transcrevemos dispositivo da Lei nº 5.692, de 1971, que fixava as
diretrizes e bases para o ensino do 1º e 2º graus, até a sua revogação
pela atual LDB:

“Art. 30 - Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do
magistério:

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de
2º grau;

b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de
grau superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de
1º grau obtida em curso de curta duração;

c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida
em curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena”.

Note-se, dessa forma, que a obrigatoriedade de habilitação na
modalidade de licenciatura para professores de educação física não
decorre da Resolução CNE/CES nº 7, de 2004, porquanto a exigência
de formação dessa natureza já integrava o ordenamento jurídico muito
anteriormente, vinculando toda a educação básica, ainda que na
forma do curso “normal”, que pode ser considerada uma licenciatura
de nível médio.
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Como mencionado no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, compete ao Conselho Nacional de Educação analisar as
questões relativas à aplicação da legislação referente à educação
básica. Nesse sentido, podemos citar um numa vasta relação de
pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação, em que
se firma sucinto entendimento sobre a formação exigida para exercício
da docência, bem como a relação do exercício do magistério com os
conselhos profissionais:

Parecer CNE/CEB nº 12, de 2005
“O exercício do magistério na Educação Básica é reservado aos

licenciados, conforme determina o artigo 62 da Lei 9.394/96.
Como um todo, o exercício do magistério é questão que escapa às

competências dos conselhos profissionais, estando sujeito aos
regulamentos do sistema de ensino em que se inserir a instituição
escolar”.

O chamado “decreto-ponte”, que cumpre a função de transição entre
a legislação atual e o projeto que institui a reforma universitária, em
tramitação no Congresso Nacional, Decreto nº 5.773, de 2006,
evidencia, em seu art. 69, que “o exercício de atividade docente na
educação superior não se sujeita à inscrição do professor em órgão
de regulamentação profissional.”.

A Consultoria Jurídica do Ministério da Educação também se
manifestou contra a obrigatoriedade do registro nos conselhos
profissionais quando o exercício da atividade for de magistério. O
Parecer nº 278/2000 contesta a exigência de registro no Crea-RS para
engenheiros e arquitetos que atuam como professores: “Somente
aqueles professores que exercem atividades técnicas em razão das
suas atividades docentes ou paralelas a estas estão obrigados a se
inscrever e se manter em dia com as obrigações de seus respectivos
conselhos ou ordens. Aos que exercem somente atividades docentes -
mesmo que em disciplinas de determinada formação profissional -
deve ser exigido que tenham formação específica, até mesmo por
uma exigência legal”, conclui o documento.

Em suma, para a atividade docente não é necessário o registro em
conselhos profissionais, nem para engenheiros e arquitetos, tampouco
para professores de Educação Física. A obrigatoriedade do registro se
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dá quando, além da docência, o profissional exerce atividade
profissional específica, cuja atividade-fim não seja a de ministrar aulas
nos sistemas de ensino.

O Conselho Nacional de Educação já se manifestou mais de uma
vez em questões envolvendo especificamente os profissionais de
educação física. O Parecer CNE/CES nº 135, de 2002, que responde
a pedido de informações sobre a obrigatoriedade de filiação ao
Conselho Regional de Educação Física, como condição indispensável
ao exercício do magistério, apresentado pelo Conselho Federal de
Educação Física, dirime qualquer dúvida que possa restar em torno
dessa questão:

“Em resposta à consulta similar feita pelo Sindicato Campo
Grandense dos Profissionais da Educação Pública, sediado em
Campo Grande, Mato Grosso, a SESu/MEC esclareceu pelo Ofício
950/2001 não proceder a exigência da obrigatoriedade referida tendo
em vista jurisprudência já firmada, ratificada pelo Parecer CFE 165/92:

‘O exercício da docência (regido pelo sistema de leis de diretrizes e
bases da Educação Nacional) não se confunde com o exercício
profissional’.

(...)
Ressalte-se que esta tem sido a postura reiteramente afirmada pela

Câmara de Educação Superior.”.
Com o intuito de promover aprimoramentos na proposição em

estudo sugerimos ao final deste parecer as Emendas nºs 2 e 3.
A Emenda nº 2 compatibiliza o projeto com as diretrizes curriculares

nacionais, esclarecendo que o destinatário do comando legal são as
escolas de ensino fundamental e médio, haja vista que a organização
pedagógica da educação infantil, não obstante ser esta um nível
integrante da educação básica, possui peculiaridades próprias, em
que a atividade física deve estar integrada a outras atividades
desenvolvidas nos programas pedagógicos, não se compatibilizando,
muitas vezes, com a divisão em disciplinas e carga horária pré-
definida.

A Emenda nº 3 visa resgatar o conteúdo original do art. 3º, à vista
das razões aduzidas neste parecer para não-acatamento da Emenda
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e complementar o
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alcance do dispositivo no seguinte aspecto:
1. que se considere, no provimento de cargos de professor para os

anos iniciais do ensino fundamental, a garantia oferecida pelo art. 62
da LDB, em que se admite a formação em nível médio, na modalidade
normal, para os profissionais que atuam na referida etapa do ensino
fundamental.

2. que se busque atender a situações factuais que poderão ocorrer
no âmbito de aplicação da futura norma na rede pública, como bem
ressaltado pela comissão precedente, em que a ausência eventual de
profissional habilitado não pode justificar a omissão do Estado na
oferta da educação física. Sendo assim, o Conselho Nacional de
Educação orienta os sistemas de ensino, por meio de resoluções e
pareceres homologados, quanto às alternativas para preenchimento
de vagas de docente na educação básica em caráter excepcional,
quando não há profissional habilitado nos termos da legislação
vigente.

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

1.716/2007, com as Emendas nº 2 e 3, que apresentamos, e pela
rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º – A educação física integra a proposta pedagógica das

escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de
Educação e é disciplina obrigatória de todas as séries ou anos dos
ciclos dos níveis fundamental e médio de ensino.”.

EMENDA Nº 3
De-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º – São reservados ao detentor de diploma de curso superior

de graduação em educação física, na modalidade de licenciatura
plena, o exercício da docência e a orientação prática da disciplina de
que trata esta lei, observada a legislação federal pertinente, em
especial, o disposto no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Parágrafo único – Para suprir eventual falta de profissional habilitado
nos termos do “caput”, os órgãos competentes do Sistema Estadual
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de Educação, na organização do quadro de pessoal e designação
para o exercício de função pública na rede estadual de ensino, fixarão
critérios alternativos para preenchimento das vagas de professor de
educação física, em consonância com as diretrizes emanadas pelo
Conselho Nacional de Educação, e adotarão as medidas necessárias
para o provimento definitivo dos cargos por concurso público.

Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Carlin Moura - Ana Maria Resende.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.999/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da frase “Se beber, não dirija!”
nos cardápios de bares, restaurantes, boates e estabelecimentos
congêneres localizados no Estado.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada quanto ao
mérito, nos termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso XII,
alínea “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo conscientizar o motorista

de que a embriaguez, mesmo que leve, compromete sua segurança e
a dos demais usuários das vias de trânsito, tendo em vista que
indivíduos nesse estado apresentam sintomas que prejudicam a
direção de veículos.

O autor, em sua justificação, alega que a ingestão de bebida
alcoólica reduz as capacidades mental e física, diminuindo a
habilidade para condução de veículos. Acrescenta que, no País, os
acidentes de trânsito provocam em torno de 35 mil mortes por ano e
que 45% dos envolvidos em acidentes desse tipo na Capital paulista,
segundo estudos da USP, estavam alcoolizados.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria e apresentou a Emenda nº 1, que visa a
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uniformizar a legislação no que tange à aplicação de penalidades e
com a qual concordamos.

Passamos, então, a analisar a matéria quanto à política de
educação para segurança no trânsito.

Segundo Monique Augras, “a propaganda é um conjunto de técnicas
que, valendo-se do conhecimento dos mecanismos psicológicos de
formação de atitudes e opiniões, visa utilizar tais mecanismos para
obter atitudes e opiniões desejadas”.

De acordo com Robert Leduc², os mecanismos de persuasão
automáticos são aqueles que se limitam a agir sobre a memória, com
base numa das grandes leis da propaganda: a repetição. Esta,
quando possível, se faz acompanhar de uma justificação de caráter
racional.

À primeira vista, o projeto poderia parecer inócuo, pois todo o mundo
já sabe que, quando se bebe, não se deve dirigir.

Todavia, com fulcro nesses autores, podemos concluir que a
propaganda é importante para evitar motoristas alcoolizados e que,
para ela ser eficaz, é indispensável a sua repetição. Quanto mais a
mensagem for repetida, maiores as probabilidades de ela vir a
provocar uma mudança de atitude, que é o objetivo almejado pelo
projeto em pauta e que transcende uma mera mudança no nível do
saber.

Além disso, pode-se considerar que, na maioria dos bares,
restaurantes, boates e estabelecimentos congêneres, o consumo de
bebidas alcoólicas é parte de sua própria finalidade. Naturalmente, os
consumidores dessas bebidas deverão se deslocar após o consumo,
sendo pois tais estabelecimentos os locais ideais para a difusão da
propaganda de que trata o projeto. O cardápio é texto de leitura
praticamente obrigatória, possuindo grande visibilidade e sendo,
conseqüentemente, um ponto estratégico para a afixação da referida
mensagem.

Entendemos, assim, que a proposição contribuirá para a segurança
no trânsito.

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

1.999/2008 no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
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Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo, relator - Paulo

Guedes.
AUGRAS, Monique. Opinião pública: teoria e pesquisa. Petrópolis:

Vozes, 1974, pp. 66-76.
LEDUC, Robert. Propaganda: uma força a serviço da empresa. São

Paulo: Atlas.1977, pp. 55-57.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.150/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo aprovar de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto, concluindo
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado
emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 188, combinado com o art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.150/2008 trata de conceder aprovação

prévia para a alienação de 16 glebas situadas nos Municípios de
Indaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio
Pardo, todas com área entre 100ha e 250ha.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, as
alienações de tais imóveis, cujos processos foram instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, dar-se-ão
mediante compra preferencial, em que o legítimo posseiro tem
prioridade para adquirir o bem, de acordo com o preço de mercado.

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
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campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição Estadual.
Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida fazer as

concessões de domínios em tela a quem de fato participou ativamente
e de forma produtiva na ocupação do território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.150/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Ronaldo

Magalhães - Antônio Carlos Arantes - Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.207/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por

objetivo aprovar de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto, concluindo
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado
emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 188, combinado com o art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.207/2008 tem por escopo aprovar a

alienação de 17 glebas situadas nos Municípios de Fronteira dos
Vales, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do Retiro, todas com área
entre 100ha e 250ha.

A legislação vigente sobre a matéria determina que as alienações
dessas terras, cujos processos foram  instruídos pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, devem ser realizadas
por meio de compra preferencial, em que o legítimo posseiro tem
prioridade para adquirir o bem, de acordo com o preço de mercado.

Essa medida faz parte da política adotada pelo constituinte mineiro
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para a área rural e vai ao encontro da competência atribuída ao
Estado de promover o bem-estar do homem que vive do trabalho da
terra e fixá-lo no campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição
Estadual.

Diante dessas considerações, fazer as concessões de domínios em
tela a quem de fato participou ativamente e de forma produtiva na
ocupação do território mineiro é medida justa e oportuna.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.207/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Weliton Prado

- Antônio Carlos Arantes - Ronaldo Magalhães.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.211/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria deste órgão colegiado, o projeto de resolução em

epígrafe tem por objetivo aprovar de conformidade com o disposto no
art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto, concluindo
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em prosseguimento à tramitação, cumpre-nos agora emitir parecer
sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 188,
combinado com o art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.211/2008 concede aprovação prévia

para a alienação de 13 glebas situadas nos Municípios de
Montezuma, Indaiabira, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do
Retiro, todas com área entre 100ha e 250ha.

Atendendo ao que dispõe a legislação regente da matéria, as
alienações de tais imóveis, cujos processos foram instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, dar-se-ão



285

mediante compra preferencial, em que o legítimo posseiro tem
prioridade para adquirir o bem, de acordo com o preço de mercado.

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição Estadual.

Em virtude desses esclarecimentos, constitui justa medida as
concessões de domínios em tela a quem de fato participou ativamente
e de forma produtiva na ocupação do território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.211/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Weliton Prado, relator - Antônio

Carlos Arantes - Ronaldo Magalhães.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.867/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.867/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que dá denominação ao viaduto de retorno da Rodovia
MG-010, Km 30, 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° 1.867/2007
Dá denominação ao viaduto de retorno situado no Km 30 da

Rodovia MG-010.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Embaixador José Aparecido  de Oliveira o

viaduto de retorno situado no Km 30 da Rodovia MG-010.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 30 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ivair

Nogueira.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.953/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.953/2007, de autoria do Deput ado Durval

Ângelo, que dá a denominação de Rodovia Prefeito Geraldo de Barros
à rodovia que especifica, 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° 1.953/2007
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Conceição de

Ipanema à MG-111.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Prefeito Geraldo de Barro s a rodovia que

liga o Município de Conceição de Ipanema à MG-111.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE MAIO DE 2008

ATA
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Ademir

Lucas
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.341
a 2.344/2008 - Requerimentos nºs 2.338 a 2.401/2008 -
Requerimentos dos Deputados João Leite e outros e Delvito Alves -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de
Política Agropecuária, do Trabalho e de Turismo e do Deputado Tiago
Ulisses - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Getúlio Neiva, Paulo Guedes, André Quintão, Eros
Biondini e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados João Leite e outros e
Delvito Alves; deferimento - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do
Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Carlin
Moura - Encerramento - Ordem do Dia.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
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Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - 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 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 Bráulio Braz, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (4),

encaminhando pareceres relativos aos Projetos de Lei nºs 760, 882,
1.343, 1.621, 1.759, 1.763 e 1.856/2007, 2.122 e 2.123/2008 e ao
Projeto de Lei Complementar nº 18/2007, em atenção a pedidos da
Comissão de Justiça; e pareceres relativos aos Projetos de Lei nºs 40,
1.160 e 1.364/2007, em atenção a pedidos das Comissões de
Turismo, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira,
respectivamente. (- Anexem-se os ofícios e os pareceres aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social,
comunicando que esse órgão realizará, em 23 e 24/6/2008, a II
Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Minas Gerais
e, em 25 e 26/8/2008, a II Conferência Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência; e solicitando a colaboração desta Casa na
organização dos eventos.
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Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.788/2008 , da Comissão
de Participação Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.174/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.174/2008.)

Da Sra. Kelly Moraes, Deputada à Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, solicitando informações relativas à participação desta
Casa no Encontro Assina Brasil, a realizar-se em Brasília (DF).

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, solicitando, em atenção a requerimento dos Vereadores
Alfredo Pastori Neto e Luiz Antônio Lopes, aprovado por essa Casa,
que seja realizado, pela comissão competente desta Assembléia,
trabalho de fiscalização das obras de recuperação da galeria pluvial
do Córrego Brejo Alegre, naquele Município. (- À Comissão de
Transporte.)

Do Sr. João Vitor da Costa, Presidente da Câmara Municipal de
Itajubá, encaminhando cópia de moção, apresentada pelo Vereador
José Raimundo Silva e aprovada por essa Casa, na qual se
congratula com esta Assembléia pela defesa dos interesses da
Helicópteros do Brasil S.A. - Helibras -, cuja expansão foi objeto de
reunião da Comissão de Turismo naquele Município. (- À Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro do Tribunal de Contas,
encaminhando o texto da nova lei orgânica dessa Corte. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, encaminhando informações relativas a
contrato de repasse de recursos para o Estado. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig,
encaminhando parecer relativo ao Projeto de Lei nº 1.496/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.496/2007.)
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Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.907/2008, do Deputado Eros Biondini.

Do Sr. João Vicente Diniz, Superintendente Federal de Agricultura
em Minas Gerais (2), comunicando a celebração de convênios com o
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. (- 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. Gilmar de Assis, Promotor de Justiça e Diretor da Secretaria
das Promotorias de Justiça - SPJ - da Comarca de Contagem,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.198/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, Promotor de Justiça e Assessor
Especial da Chefia de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.866/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Anderson França Menezes, Chefe da Divisão de Habilitação
e Controle do Condutor do Detran-MG, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.024/2008, do Deputad o Walter Tosta.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação dos recursos
financeiros que menciona destinados a garantir a execução de
programas desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Eliana de Souza Moura, Corregedora-Geral da Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.825/2008, da Comissã o de Direitos
Humanos.

Do Sr. Lázaro Roberto Talarico, Diretor do Departamento de
Administração e Finanças da Câmara Municipal de Monte Sião,
encaminhando moção de apoio, aprovada por unanimidade em
reunião dessa Casa Legislativa, ao requerimento da Pastoral dos
Romeiros de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em que
manifesta repúdio à aprovação do aborto, da eutanásia e da violência
em geral. (- À Comissão de Direitos Humanos.)
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Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do Termo de Convênio
nº 059/2007, bem como cópia do extrato publicado no “Diário Oficial
da União”. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. David Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos
Agentes de Polícia do Estado de Minas Gerais, tecendo
considerações sobre a atual situação do Ipsemg e solicitando seja
realizada reunião da Comissão de Administração Pública para, em
audiência pública, se apurarem possíveis irregularidades praticadas
pela atual administração dessa autarquia. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar nº 35/2007.)

Do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas
Gerais, solicitando a interlocução dos parlamentares junto ao governo
estadual para que sejam atendidas as reivindicações apresentadas,
nas Secretarias de Governo, de Gestão e de Educação, pelos
profissionais da área, bem como apoio à aprovação do projeto de lei
que visa instituir o piso salarial profissional nacional, em tramitação no
Congresso Nacional. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Matias Bakir Faria, Presidente do Sindifisco-MG, solicitando a
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007, bem
como a da emenda a essa proposição, apresentada pela Deputada
Ana Maria Resende. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2007.)

Da Sra. Sueli Maria Baliza Dias, Reitora do Uni-BH, agradecendo
voto de congratulações pelo transcurso do 44º aniversário da
instituição, formulado por esta Casa em atenção a requerimento da
Deputada Gláucia Brandão.

Do Sr. Sérgio Luiz Pinheiro Sant’Anna, Coordenador do Conselho
Editorial da Revista do Instituto dos Advogados Brasileiros,
encaminhando para o acervo da biblioteca desta Casa a Revista do
Instituto dos Advogados Brasileiros nº 96.

Da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere, solicitando sejam
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averiguadas as declarações do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente
da Copasa-MG, feitas por meio de ofício encaminhado ao Presidente
desta Casa, as quais, segundo relata, contradizem informações
encaminhadas ao Promotor de Justiça do Meio Ambiente e da
Habitação e Urbanismo pelo Presidente da União das Associações de
Bairros da Zona Sul, bem como informações apresentadas no “site” da
Copasa-MG. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.093/2007.)

Da Sra. Mônica Maria Gonçalves Martins e outros funcionários da
Superintendência Regional de Ensino de Carandaí, solicitando apoio à
reivindicação feita ao governador do Estado pelos profissionais da
área da educação que mencionam. (- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 2.341/2008
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Pequeno Lar,

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

Pequeno Lar, com sede no Município de Santana do Paraíso.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2008.
André Quintão
Justificação: A Creche Comunitária Pequeno Lar, com sede no

Município de Santana do Paraíso, fundada em 16/8/93, é associação
civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo
realizar atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e
de assistência social, de atendimento à criança e ao adolescente, com
vistas a estimular o exercício 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.342/2008
Acrescenta o inciso X ao art. 10 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 10 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:
“Art. 10 - (...)
X - nas saídas de embalagem destinada ao acondicionamento de

frutas, hortaliças e flores com destino a estabelecimento de
contribuinte do imposto.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O objetivo do projeto que apresentamos é incluir entre

as hipóteses de diferimento do ICMS as saídas de embalagens
utilizadas no acondicionamento de frutas, hortaliças e flores. Com
isso, o imposto será pago numa operação posterior, desonerando-se a
etapa primária da comercialização.

O diferimento do ICMS nas entradas das embalagens nos
estabelecimentos rurais implicará redução de custos das flores,
hortaliças e frutas, refletindo no preço final de mercado, enquanto não
ocorra a etapa da subsunção do tributo. Ou seja, com a mesma
quantia de dinheiro, o adquirente passa a comprar mais flores, mais
hortaliças e mais frutas. Tudo isso culminará na dinamização da
atividade rural, em novos empregos e na circulação da riqueza.

O tratamento tributário ora proposto é idêntico ao dispensado à
comercialização de ovos e suas embalagens, contido no item 64 do
Anexo II do RICMS/02 (acrescido por força do Decreto nº 44.522, de
17/5/2007).

É com esse intuito que solicitamos aos nobres pares apoio para a
aprovação desta medida.

- 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 2.343/2008
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé 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

Muriaé imóvel constituído de terreno edificado, com 6.691,54m² (seis
mil seiscentos e noventa e um vírgula cinqüenta e quatro metros
quadrados), conforme descrição no anexo desta lei, a ser
desmembrado de área com 15.014m² (quinze mil e quatorze metros
quadrados), situada na Rua Dona França, s/nº, Distrito de Belisário,
nesse Município, e registrada sob o nº 2, matrícula 4.019, a fls. 277 do
Livro 2–C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Muriaé.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de unidades administrativas do
Município e de um parque de exposições agropecuárias.

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 for dada a destinação 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 os seguintes limites e confrontações:

inicia-se no ponto 65A, localizado na Rua Dona França, confrontando
com área remanescente da Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas;
daí segue pela rua numa extensão de 26,57m (vinte e seis vírgula
cinqüenta e sete metros) num rumo de 6°53’56”SE até  encontrar o
ponto 1; daí deflete à direita numa extensão de 11,05m (onze vírgula
zero cinco metros) num rumo de 50°46’10”SW até enco ntrar o ponto
2; daí deflete à direita numa extensão de 36,82m (trinta e seis vírgula
oitenta e dois metros) num rumo de 68º09’29”SW até encontrar o
ponto 4; daí deflete à direita numa extensão de 2,52m (dois vírgula
cinqüenta e dois metros) num rumo de 76º52’01”NW até encontrar o
ponto 5, localizado na frente de uma construção; daí deflete à
esquerda deixando a construção e a rua numa extensão de 75,83m
(setenta e cinco vírgula oitenta e três metros) num rumo de
63º09’01”SW até encontrar o ponto 25, localizado na borda do Rio
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Fumaça; daí deflete à direita subindo pela borda do rio numa extensão
de 107,92m (cento e sete vírgula noventa e dois metros) num rumo de
30°15’29”NW até encontrar o ponto 31A; daí deflete à direita deixando
o rio numa extensão de 40,67m (quarenta vírgula sessenta e sete
metros) num rumo de 61°56’46”NE até encontrar o pon to 65C, onde
volta a confrontar com área remanescente da Escola Estadual Pedro
Vicente de Freitas; daí deflete à direita numa extensão de 83,92m
(oitenta e três vírgula noventa e dois metros) num rumo de
30°44’49”SE até encontrar o ponto 65B; daí deflete à esquerda numa
extensão de 94,14m (noventa e quatro vírgula quatorze metros) num
rumo de 64°24’48”NE até encontrar o ponto 65A, iníc io desta
descrição, totalizando uma área de 6.691,54m² (seis mil seiscentos e
noventa e um vírgula cinqüenta e quatro metros quadrados).

Sala das Reuniões, 6 de maio de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: O terreno que se pretende doar, com área de

6.691,54m², é remanescente de imóvel com 15.014m², situado na Rua
Dona França, s/nº, no Distrito de Belisário, Município de Muriaé, onde
está edificado o prédio da Escola Estadual Pedro Vicente de Freitas,
consoante documentação constante no Processo nº 13, arquivado na
Diretoria Central de Patrimônio Imobiliário da Superintendência
Central de Recursos Logísticos e Tecnológicos da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão.

Esse bem é objeto do Termo de Cessão de Uso de Imóvel nº
132/2004, firmado entre o Estado e o Município em questão, em
22/10/2004, com vigência de cinco anos a contar da data de sua
assinatura, para funcionamento da sede do Conselho de
Desenvolvimento Socioeconômico de Belisário, do Clube da Terceira
Idade, de um policlínica, de uma quadra poliesportiva e para a
realização de exposição agropecuária e rodeios.

Para que o Município de Muriaé possa investir recursos próprios
com vistas à melhoria da infra-estrutura do imóvel, é mister que este
seja transferido ao patrimônio municipal, pelo que se justifica a
apresentação deste projeto.

Destarte, contamos com o apoio dos nobres pares para a sua
aprovação.
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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 2.344/2008
Altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 2º do art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, fica acrescido do seguinte inciso :
“Art. 114 - (...)
VI - utilizada pelos templos de qualquer culto.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de maio de 2008.
João Leite - Gilberto Abramo - Walter Tosta - Vanderlei Jangrossi -

Vanderlei Miranda - Antônio Genaro - Djalma Diniz - Gláucia Brandão.
Justificação: A Lei nº 6.763, de 26/12/75, com suas alterações,

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências, dispondo também sobre a Taxa pela Utilização
Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio.

A referida taxa, que começou a ser cobrada em 2004, é devida por
contribuintes de classe não residencial (edificações utilizadas para
prestação de serviços, comércio e indústria), e seus recursos são
destinados ao Corpo de Bombeiros.

A Constituição Federal, no intuito de defender a liberdade religiosa e
o amplo acesso de todos aos locais de culto, determinou, em seu art.
150, a proibição de cobrar impostos dos templos de qualquer culto.
Tal entendimento deve ser estendido às taxas em geral como forma
de preservar o princípio do art. 5º da Carta Magna, o qual assegura a
liberdade de crença e a proteção aos locais de culto.

Há que se entender que os templos religiosos são, em sua
esmagadora maioria, mantidos e sustentados por seus fiéis
frequentadores, não se tratando de atividades comerciais, que visam
ao lucro e que possuem, por isso mesmo, capacidade contributiva.

Há que se considerar, ainda, que o Estado de Minas Gerais estende
imunidade tributária aos templos de qualquer culto religioso no que
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tange ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, bem
como a taxas de expediente e cartorárias criadas pelo poder público.

Portanto, nada mais justo do que se estender a isenção do
pagamento da Taxa de Incêndio aos templos religiosos de qualquer
culto, como forma de valorizar o trabalho religioso e social por eles
desenvolvidos, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação do projeto apresentado.

- 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 2.338/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Alexandre Wagner da
Silva pelo brilhante trabalho como Presidente da Associação dos
Produtores de Cachaça de Qualidade - Ampaq.

Nº 2.339/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Oswaldo Borges da
Costa Filho pelos relevantes serviços prestados como Presidente da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
Codemig. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.340/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Benício Machado de
Faria pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo como Presidente
do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais -
CRFMG. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.341/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Flávio Couto e Silva de
Oliveira pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral da
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente - Caade. (-
À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.342/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. José Honorato Ameno
pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo como Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Nº 2.343/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Corpo de Fuzileiros Navais
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do Brasil pelos 200 anos de sua criação. (- Distribuídos à Comissão
de Segurança Pública.)

Nº 2.344/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Henrique Custódio
pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo como Presidente da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.345/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Robson de Souza
Bittencourt pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo como
Presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas de Minas
Gerais - FPA-MG. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.346/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - Fiemg -, Regional Triângulo, pela passagem
do Dia da Indústria a ser comemorado em 25 de maio. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 2.347/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Pereira
Gomes pelos relevantes serviços prestados como Presidente da
Fundação Ezequiel Dias - Funed. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.348/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Jornal da Alterosa 1ª Edição
e com o Jornal da Alterosa 2ª Edição pelos 12 anos do programa. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.349/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Aurélio Mendes de
Farias Mello pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo como
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Nº 2.350/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Elmo Braz pelo brilhante
trabalho que vem desenvolvendo como Presidente do Tribunal de
Contas do Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

Nº 2.351/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Macedo de
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Oliveira pelos relevantes serviços prestados à imprensa de nosso
Estado como Presidente do jornal “Hoje em Dia”. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.352/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Marinha do Brasil pela
passagem do Dia da Marinha. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.353/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Janete Gomes Barreto
Paiva pelos relevantes serviços prestados como Reitora da Uemg. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.354/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores
em Telecomunicações do Estado de Minas Gerais pela passagem do
Dia das Telecomunicações. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.355/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Heli de Andrade,
Procurador de Justiça, pela competência com que vem conduzindo os
trabalhos no Judiciário mineiro. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 2.356/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Oficina de Teatro - PUC
Minas pela passagem do Dia Universal do Teatro. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 2.357/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Gilman Viana Rodrigues
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Secretário de
Agricultura. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.358/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Nelson Missias de Morais
pelos relevantes serviços prestados como Presidente da Amagis. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.359/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo de Tarso Almeida
Paiva pelos relevantes serviços prestados como Presidente do BDMG.
(- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.360/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. André Estevão Ubaldino
Pereira, Procurador e Coordenador do Centro de Apoio Operacional
de Combate ao Crime Organizado, pela competência com que vem
conduzindo os trabalhos no Judiciário mineiro. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 2.361/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Djalma Bastos de Morais
pelos relevantes serviços prestados como Presidente da Cemig. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.362/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Teodoro Alves Lamounier
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Presidente da
Cohab-MG. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.363/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Arlindo Porto Neto pelos
relevantes serviços prestados como Presidente da Companhia Mineira
de Promoções - Prominas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.364/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Augusto
Vasconcelos Nunes pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo
como Presidente da Copasa-MG.

Nº 2.365/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Herculano Anghinetti pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo como Vice-Presidente da
Copasa-MG. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.366/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Isabel Pereira de Souza
pelos relevantes serviços prestados como Presidente da Companhia
de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.367/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Itamar Augusto Cautiero
Franco pelos relevantes serviços prestados como Presidente do
Conselho de Administração do BDMG. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.368/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Amauri Artimos da Matta,
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Promotor de Defesa do Consumidor, pela competência com que vem
conduzindo os trabalhos no Judiciário mineiro. (- À Comissão de
Defesa do Consumidor.)

Nº 2.369/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. João Antônio Fleury
Teixeira pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do
Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.370/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo César Gonçalves
de Almeida pelos relevantes serviços prestados como Reitor da
Unimontes. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.371/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Orlando Adão de
Carvalho pelos relevantes serviços prestados como Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.372/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Eleonora Santa Rosa
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Secretária de
Cultura. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.373/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcus Vinícius Caetano
Pestana da Silva, Deputado Estadual, pelo excelente trabalho que
vem desenvolvendo frente à Secretaria de Saúde. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.374/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Michel Aburachid pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo como Presidente do
Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado de Minas Gerais -
Sindivest. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.375/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Élcio Santos
Monteze pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do
DER-MG.

Nº 2.376/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Oliveira Santiago Maciel
pelos relevantes serviços prestados como Chefe do Detran-MG. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.377/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Baldonedo Arthur
Napoleão pelos relevantes serviços prestados como Presidente da
Epamig. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.378/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Tammy Angelina
Mendonça Claret Monteiro pelos relevantes serviços prestados como
Diretora-Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas
Gerais - ESP - MG. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.379/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Pedalino Costa
pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.380/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Humberto Candeias
Cavalcanti pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do
IEF. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.381/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Cláudia Lúcia Leal
Werneck pelos relevantes serviços prestados como Diretora-Geral do
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.382/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Rachel Tupynambá de
Ulhôa pelos relevantes serviços prestados como Diretora-Geral do
Idene. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.383/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Eduardo Lery Vieira pelos
relevantes serviços prestados como Presidente do Indi. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 2.384/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Altino Rodrigues Neto
pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do IMA. (- À
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Comissão de Política Agropecuária.)
Nº 2.385/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Sra. Cleide Izabel Pedrosa
de Melo pelos relevantes serviços prestados como Diretora-Geral do
Igam. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.386/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com Sr. Antônio Abrahão Caram
Filho pelos relevantes serviços prestados como Presidente do Ipsemg.

Nº 2.387/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PMQOR José Barroso
de Resende Filho pelos relevantes serviços prestados como Diretor-
Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

Nº 2.388/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Antônio Chaves
pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do Iter-MG. (-
À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.389/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o telejornal Bom Dia Minas
pelos 19 anos do programa.

Nº 2.390/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o telejornal Globo Esportes
pelos 11 anos do programa.

Nº 2.391/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o telejornal MGTV pelos 28
anos do programa. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 2.392/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Ayres Augusto Álvares da
Silva Mascarenhas pelos relevantes serviços prestados como
Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 2.393/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fábio Drumond Formiga
pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral da Loteria do
Estado de Minas Gerais . (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº 2.394/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Alberto Moreira
de Castro pelos relevantes serviços prestados como Presidente da
Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.395/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Hélio Costa pelo brilhante
trabalho que vem desenvolvendo à frente do Ministério das
Comunicações. (- Comissão de Transporte.)

Nº 2.396/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Hélio dos Santos
Júnior pelos relevantes serviços prestados à segurança pública em
nosso Estado como Comandante-Geral da PMMG.

Nº 2.397/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Gen.-Div. José Mário
Faciolio pelos relevantes serviços prestados ao povo mineiro como
Comandante da 4ª Região Militar do Estado. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.398/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Supermercados do Estado de Minas Gerais pelos 37 anos de sua
fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.399/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Dirceu Pereira pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo como Presidente da
Associação Mineira de Cronistas Esportivos. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.400/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Silvério Perdigão de
Oliveira pelos relevantes serviços prestados como Presidente da
Associação Mineira do Ministério Público. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.401/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José
Constantino Gonçalves, ex-Prefeito de Raul Soares. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
João Leite e outros e Delvito Alves.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Política Agropecuária, do Trabalho e de Turismo e
do Deputado Tiago Ulisses.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a

presença do ilustre Embaixador do Canadá, Paul Hunt. Que ele e sua
comitiva sejam bem-vindos e tenham uma boa estada no nosso
Estado e na nossa Capital. A Assembléia tem grande alegria de
recebê-lo em nosso Plenário.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

telespectadores, esta semana começa sob um signo muito importante
para o Brasil, da retomada do crescimento econômico com garantia de
investimento interno, através do chamado “investment grade”. Temos
algumas preocupações, Sr. Presidente, no momento em que as
pessoas imaginam que está tudo às mil maravilhas, tudo muito bem.
O Presidente da República andando pelo Brasil inteiro, rindo às
escâncaras, satisfeito e feliz. Mas cabe-nos, como parlamentares, nos
momentos em que a euforia toma conta do País, seja do ponto de
vista negativo, seja do positivo, estabelecer algumas advertências
para que as pessoas não sejam incautas nem se deixem iludir sobre a
necessidade premente de o Brasil refazer alguns comportamentos.

Estamos vendo essa tranqüilidade, “investment grade”. Que beleza!
A agência internacional Standard & Poor’s garante que o Brasil agora
é um país sério. Isso nos remete ao passado quando De Gaulle
chegava ao Brasil e dizia: “Le Brèsil n’est pas un pays serieux”. Lula
agora rebate dizendo que o Brasil é um país sério. Quando deixou de
ser? Acredito que o comando do País é que foi pouco sério, ao não
revelar nem reconhecer de forma correta as dificuldades que nos
colocam no dia-a-dia.

Muito bem. O Brasil está crescendo 3%, 4% - aliás, já crescemos
0,6% em 2003, ou seja, começamos a crescer mais organizadamente;
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todavia, Sr. Presidente, preocupa-me quando vamos emprestar
energia para a Argentina desligando as nossas termelétricas porque
as chuvas encheram os reservatórios, sem nos preocupar com
aspectos importantes da economia. Peço endosso ao Deputado Jayro
Lessa, empresário, que sabe muito bem a que me refiro. Nestes
quatro, cinco anos, o Brasil está perdendo a perspectiva de não ter a
energia de uma Itaipu. Não se investe no setor energético. Além do
mais, o que nos preocupa é o “apagão” portuário. Não temos como
pôr as nossas mercadorias. O Brasil trabalhou tanto para que um dia
pudéssemos ter condição de dar de comer aos nossos companheiros,
aos mais pobres. Vieram os Programas Bolsa-Renda, Bolsa-Escola,
Vale-Gás, do governo Fernando Henrique. O Lula veio e aumentou
esses programas, transformou-os em Bolsa-Família e ampliou esses
recursos.

Sr. Presidente, a minha preocupação é não ficarmos assim tão
eufóricos. Estamos eufóricos com a realidade perigosa de um País.
Não podemos abrir a guarda. O Brasil está com problema sério de
estradas, de portos, de aeroportos e de falta de investimento em
energia elétrica para garantir a qualidade do nosso crescimento
econômico. Aliás, há um problema ainda mais sério. O Brasil passou a
ser modelo para o mundo pobre, e a ONU vem dizer que o nosso
etanol está prejudicando. O Lula está certo, pois o que está
prejudicando não é o nosso etanol, mas sim o etanol americano. O
nosso etanol não prejudica nada. O apoio à agricultura familiar ainda é
tímido e precisa ser ampliado. Temos de nos preocupar com a infra-
estrutura do desenvolvimento e em ampliar os benefícios do Bolsa-
Família e de outros programas. Além disso, pôr no mercado
consumidor, de forma mais perene e tranqüila como produtores
efetivos, pessoas que têm trabalho e podem produzir. Portanto, não
ficar com aquela idéia antiga e boba de dizer que o Bolsa-Família é
uma esmola. Não se trata disso. O Bolsa-Família é absolutamente
importante nessa fase da vida brasileira. O Presidente está certo em
bater pesado nisso aí. Somos modelo para o mundo.

A ONU está querendo copiar o Brasil. Por que vamos descuidar-
nos? Por que vamos despreocupar-nos? Só por causa do “investment
grade”? Que beleza! Que expressão maravilhosa! Atingimos o grau de
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investimento “Big Brother Brasil Menos”, “BBB Menos”. As pessoas
não sabem o que é isso. A maioria do nosso povo não entende que o
grau de investimento vai de A até G, e estamos no “B-Menos”, ou
seja, “BBB Menos”.

Há algo interessante. Por que ficarmos tão eufóricos assim? Temos
de ficar contentes, ficar eufóricos é exagero. O País precisa tomar
cuidado. O que está acontecendo no Brasil de hoje? A nossa briga na
Comissão de Política Agropecuária é para que se invista mais na
agricultura familiar e se dê suporte ao pequeno produtor. A nossa luta
junto ao meio ambiente é para que deixem de ser xiitas e permitam
que os pequenos produtores rurais tenham a sua atividade, porque a
agricultura familiar é uma solução não só para o Brasil, mas também
para o mundo.

Vejam o grande drama vivido hoje pelos Estados Unidos da
América, a supernação. Atualmente os americanos começaram a
descobrir que o Estado de Iowa não pode continuar produzindo
somente milho e soja. A Califórnia e a Flórida exigem, e o governo dá
os incentivos para que o Estado de Iowa plante milho e soja a troco de
não plantar feijão, arroz, banana ou frutas de qualquer natureza. Lá as
coisas funcionam um pouco diferente do Brasil. Há um fator, Sr.
Presidente, importantíssimo: nós ainda temos, em cada Município de
Minas Gerais e do Brasil, uma estrutura de agricultura familiar, que
precisa ser preservada. Sou um defensor do aumento e da ampliação
da nossa produção agrícola, não sou contra as “commodities”
alimentares, mas acredito que precisamos fazer como o americano,
copiar a parte boa. Temos de agregar valor, transformar os nossos
produtos; não podemos exportar os nossos grãos sem os colocar em
embalagens, sem os transformar em outros produtos com maior valor
agregado, com mais empregos gerados junto no mercado brasileiro.

Então, Sr. Presidente, este meu pronunciamento, neste início de
semana, vai como um alerta aos cidadãos mineiros e brasileiros. Sei
que a TV Assembléia, por meio da internet, ultrapassa em alguns
pontos o território de Minas. Já tive notícia em meus “sites” que
estamos sendo ouvidos na Argentina e em Portugal. Gostaria de dizer
às pessoas que no Brasil é preciso, além da euforia natural, da
levantada com os resultados da nossa economia, com o “investment
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grade”, que até parece que resolveu todos os problemas, mas que
não resolveu nada,... Em 2009, 2010, o problema da energia elétrica
vai explodir. Vamos ter apagão, se não modificarem a legislação
ambiental, que impede que usinas hidrelétricas sejam construídas. Até
o Presidente está reclamando disso. Se não tomarmos cuidado com
as estradas, com os portos, com os aeroportos, se não criarmos a
infra-estrutura necessária para o desenvolvimento, o “investment
grade” vai-nos dar um investimento curto, de poucos anos, de um a
três anos.

Então, Sr. Presidente, a nossa fala tem o objetivo de fazer com que
as pessoas pensem um pouco mais a respeito do processo de
desenvolvimento brasileiro. A taxa de crescimento de 2,5%, 3%, e
agora quase 5% ainda é pequena para a potencialidade dos territórios
mineiro e brasileiro.

Gostaria ainda, Sr. Presidente, de dizer que esta Casa está
realizando o seminário “Minas de Minas”, a fim de discutir a
exploração mineral. Que escândalo, Sr. Presidente! Vi V. Exa., na
televisão, num debate a respeito desse assunto com o Diretor em
Minas Gerais do DNPM, em que se expôs de forma clara que Minas
tem 50% da atividade minerária do Brasil, e que, com o Estado do
Pará, tem 90%. Apenas dois Estados brasileiros possuem 90% da
estrutura de produção de minério deste país. E Minas, que tem 50%
de toda a exploração mineral, possui um DNPM fragilizado - isso foi
confessado pelo Diretor Regional -, que não tem estrutura para
oferecer aos mineradores. E isso se manifesta não apenas na
liberação dos seus empreendimentos, mas também no
acompanhamento, que a Feam não faz, da questão da proteção do
meio ambiente: fazer mineração com proteção ambiental, ou seja,
com sustentabilidade. Então temos problemas dos dois lados, Sr.
Presidente. Quanto a esse seminário da mineração, “Minas de Minas”,
ele é importante demais. V. Exa. presidiu um, estava no debate, e
sabe muito bem a que me refiro. Temos hoje, em Minas Gerais, 50%
da produção mineral, mas somente 5% do pessoal do DNPM
distribuído pelo Brasil afora. Não há fiscais, não há técnicos para
agilizar os empreendimentos. Como vamos crescer se não cuidamos
da mineração, se somos apenas espectadores do que acontece? Sr.
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Presidente, vou me reportar a 1995, quando, por honra e graça dos
companheiros e amigos, eu era Secretário Adjunto de Minas e Energia
e fui convocado para ser Presidente da Câmara de Mineração. A
Câmara de Mineração estava com 1.200 processos atrasados. Há um
ano, ela não se reunia. Não se toma o cuidado de saber como
funciona a Câmara de Mineração para a liberação dos
empreendimentos minerários. Não nos preocupamos em saber como
age o Copam e qual a sua pauta. Esses assuntos são importantes
demais para Minas Gerais para que fiquemos como espectadores,
apenas vendo a mineração ser praticada, levando-se em
consideração apenas o minério pesado, o grande minério de ferro -
que beleza! Mas ninguém fala das ametistas, das águas-marinhas,
das crisólitas, dos topázios, das pedras preciosas. Ninguém fala do
Nordeste mineiro, que está assentado sobre a maior província
pegmatítica das Américas, e não há exploração nem
acompanhamento do meio ambiente de forma sustentável.

Sr. Presidente, essa preocupação é para não permitirmos que a
euforia tome conta de nós, que a euforia seja bastante para que
vivamos com felicidade, com tranqüilidade, mais seis meses, mais um
ano, especialmente neste ano eleitoral. Essa euforia é prejudicial à
democracia. É preciso que algumas pessoas coloquem os dados
corretos para análise. Não podemos mentir para nós mesmos. Não
podemos falsear a verdade para o povo brasileiro. Temos de
descobrir, nesses entremeios, uma grande verdade: estamos tendo
um crescimento sustentável, mas tímido. Estamos indo bem apenas
na indústria automobilística. Pergunto: vai haver rua e estrada para
tantos carros? Onde os colocaremos? Deputado Bráulio, estamos
produzindo e vendendo carro. E daí? Haverá ruas nas cidades?
Haverá infra-estrutura nas estradas para esses carros andarem?
Quando nos preocupamos com o tráfego e com a violência no
trânsito? É um crescimento um pouco falso, sem a estruturação
necessária. Precisamos nos dedicar agora a advertir os nossos
governos, seja o estadual, seja o federal, de que é absolutamente
necessário fazer programas rodoviários como o Pró-Acesso, que está
sendo feito em Minas Gerais, com o objetivo de unir todas as cidades
por asfalto, fazer a reestruturação de toda a rede asfáltica das
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estradas estaduais e preocupar-se com as estradas federais. Minas
tem 60% das estradas federais, mas não consegue mais que 12% do
dinheiro destinado no PAC para a recomposição das estradas. Isso
nos preocupa.

Quando se fala que o “investment grade” resolveu todos os
problemas do Brasil, digo aos senhores que a agência Standard &
Poor’s está correta. O que ocorreu com um atraso danado, pois as
condições eram as mesmas que tínhamos no ano passado. Mas não é
para ficarmos ovulando de felicidade, é para pensarmos que esse
processo, esse grau de desenvolvimento que adquirimos e que gerou
o grau de investimento BBB menos - Big Brother Brasil menos - da
classificação da Standard & Poor’s deve preocupar-nos. Precisamos
fazer investimentos necessários em âmbito brasileiro, nas obras
federais de Minas Gerais, assim como acontece nas obras do governo
do Estado, do Pró-Acesso e dos programas de rodovias do nosso
Estado. Sr. Presidente, são essas as considerações. Estou tentando
contribuir para raciocinarmos a respeito de Minas e do Brasil. Muito
obrigado!

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público aqui presente e todos os mineiros que nos
acompanham pela TV Assembléia, estamos voltando à tribuna hoje
para continuar a nossa cobrança, que está sendo feita há mais de 30
dias, mas, até o momento, ainda não tivemos um posicionamento da
Mesa desta Casa. Volto a insistir e a fazer um apelo à Mesa, aos 62
parlamentares desta Casa que subscreveram apoio à matéria, para
que esta Casa coloque em apreciação, em 2º turno, o projeto de lei do
ICMS Solidário. Assim não dá. Estamos visitando as regiões, temos
percorrido o Norte de Minas, as cidades do Vale do Jequitinhonha e,
vendo esse contraste regional e a discrepância que é a distribuição do
ICMS em Minas Gerais, esta Casa não pode deixar uma discussão
tão importante para o ano que vem, com a desculpa simples de que
seria para depois das eleições. No final do ano passado, quando o
projeto foi votado em 1º turno e depois retirado de pauta, havia um
compromisso da Mesa de colocá-lo em votação no início deste ano, o
que não aconteceu. Não podemos admitir, Deputada Elisa Costa, que
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apenas uma cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte
arrecade mais ICMS que mais de 300 cidades juntas, de quatro
regiões do Estado, incluindo Montes Claros, Teófilo Otôni, e outras.
Se juntarmos todas as cidades do Noroeste, todos os Municípios do
Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, que
representam quase 50% da área territorial do Estado, com mais de 4
milhões de habitantes, elas arrecadam menos ICMS, recebem menos
ICMS que apenas a cidade de Betim, da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Mas essa conta não entra na cabeça de ninguém. Todos
somos mineiros, pagamos impostos, portanto os recursos do Estado
têm de ser divididos de forma a contemplar todas as regiões. A
Câmara Municipal da cidade de Betim arrecada mais recursos,
Deputado Getúlio Neiva, que dezenas de cidades do Jequitinhonha
juntas. São 15 Vereadores. Não podemos aceitar essa discrepância.
Esta Casa não pode admitir, esta Casa tem de reagir. Por isso
esperamos que a Mesa, Presidente Deputado Doutor Viana, tome
uma atitude. Vamos cobrar. Esse movimento vai continuar, e só nos
calaremos quando tivermos uma resposta positiva da Mesa, de que o
projeto será colocado em apreciação.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre Deputado Paulo
Guedes, gostaria de me congratular com V. Exa. pela posição tomada
na semana passada, quando requereu decurso de prazo de uma das
comissões para que o projeto de ICMS Solidário tivesse segmento.
Como coordenador desse grupo de trabalho, realmente ficamos
preocupados. V. Exa. tem absoluta e total razão. Há aqui uma
dificuldade de tramitação desse projeto em função de coisinhas
pequeninas, coisinhas egoísticas. Fico imaginando qual é o nível de
sentimento cívico e de solidariedade que podemos esperar das
cidades que sempre ganham mais que aquelas do Noroeste, do
Nordeste e do Norte de Minas, onde V. Exa. trabalha.

Nós, que vivemos lá, é que sabemos. Penso, Deputado Paulo
Guedes, que deveríamos fazer uma comitiva com os companheiros
que ainda estão renitentes, resistentes. Deveríamos convidar esses
Deputados para irem até lá conosco; que visitem, como eu fui, em
1993 - com o Jaques Wagner, hoje Governador da Bahia, com a
Márcia Cibilis Viana -, na CPI da Fome, de onde originou todo esse
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processo de cozinha comunitária, o qual teve início com o Fernando
Henrique, um programinha de dar dinheiro para o pessoal comer.
Poderíamos convidar os companheiros que são renitentes, que não
estão aceitando a idéia, para fazerem essa visita. Lá, eles vão sentir o
que é o problema da fome, o problema da miséria, o problema da falta
de infra-estrutura. Falando aqui, V. Exa. faz um discurso, a Deputada
Elisa Costa faz o seu, eu faço o meu, enfim, mostramos que aquela
região é a mais oprimida do Estado, mas eles não acreditam. Então
teremos de convidar todos eles para irem conosco. Vamos lotar aqui
um ônibus, ou um avião, de São Tomé, e ver para crer.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Nosso companheiro Deputado
Paulo Guedes, Líder da nossa Minoria, quero parabenizá-lo mais uma
vez por esse pronunciamento, assim como ao Deputado Getúlio
Neiva, porque acho que o ICMS Solidário é uma bandeira que une a
maioria de Minas Gerais e a maioria desta Casa Legislativa. Não
podemos deixar que alguns setores econômicos do Estado e de
regiões que tiveram seu processo de desenvolvimento mais avançado
dificultem a aprovação de uma lei que beneficiará a maioria dos
Municípios de Minas Gerais. Temos de superar as desigualdades
regionais.

Deputado Paulo Guedes, também estamos fazendo um debate
sobre a reforma tributária. Queremos redistribuir melhor os recursos
do País e dos Estados. Nas regiões onde haverá perdas, a proposta é
criar um fundo de compensação, um fundo de equalização para que
Estados e Municípios não percam com a redistribuição dos novos
tributos que serão criados em nível federal e com a unificação da
alíquota do ICMS em nível de Brasil.

O Estado de Minas Gerais precisa dar esse exemplo e fazer esse
debate. Já que existem Municípios que terão algumas perdas,
precisamos pensar em algumas opções de o Estado produzir essa
compensação. O fato é que essas discussões não podem ser
traduzidas em prejuízos para a maioria dos Municípios de Minas
Gerais. Repartir o ICMS com as regiões mais pobres, com as regiões
que precisam de recursos para investir em saúde, em educação, em
infra-estrutura, naquilo que vai trazer qualidade de vida para a
população deve ser responsabilidade de todos nós.
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Quero me solidarizar com seu apelo mais uma vez, para que esse
projeto venha a Plenário para segunda discussão e que seja
regulamentado e executado pelo Estado de Minas Gerais e pelo
governo de Minas Gerais. Parabéns. Somos solidários e estamos
também nessa frente de luta pelos Municípios mineiros e pelas
regiões mais empobrecidas de Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputada Elisa Costa.
Realmente, ficamos muito satisfeitos com o posicionamento de V.
Exa., que sempre foi solidária com todos os movimentos voltados para
a justiça social, para a divisão de renda. Tenho a certeza de que, com
o apoio de V. Exa. e dos demais Deputados desta Casa, vamos
conseguir fazer com que a Mesa desta Casa se sinta sensibilizada
para colocar esse projeto em apreciação. Temos que levar em conta
que esses Municípios que estamos defendendo aqui sobrevivem
quase que unicamente do repasse do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM. O ICMS dessas cidades é quase irrisório porque a
concentração fica toda nas cidades ricas, principalmente aqui, na
Região Metropolitana, no Triângulo mineiro e no Vale do Aço.
Precisamos fazer essa divisão. Isso não vai tirar praticamente nada de
ninguém. Temos estudos de que Betim, Contagem, Ipatinga,
Uberlândia não vão perder nada. Hoje, com o crescimento da
economia nacional, com o crescimento do PIB, a tendência da receita
dessas cidades é triplicar nos próximos anos. Para Betim, perder
R$1.000.000,00 por ano é o mesmo que tirar uma gota d’água do
oceano, mas essa gota d’água vai fazer muita diferença para os
Municípios do Norte de Minas. Trinta mil reais no orçamento de Bonito
de Minas, de Manga, de Januária, de São Francisco, de Varzelândia,
de Juvenília fazem muita diferença, porque essas cidades arrecadam
migalhas e ainda têm que assumir muitas funções no Estado. Nessas
cidades, se a Prefeitura não pagar à Emater, ela não fica na cidade.
Se a Prefeitura não ceder o combustível, a patrulha da polícia não
anda. Se não ceder um funcionário, a delegacia não abre.

Portanto é pouco, sim, para quem ganha muito como Contagem,
Betim e cidades que arrecadam quase 90% do ICMS em Minas
Gerais. No entanto, para nós, do Norte de Minas, e para as cidades do
Vale do Jequitinhonha, esse pouco conta muito, porque faz a
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diferença. Os Municípios de nossa região são imensos, como o de
Januária, que tem 7.000km², que tem distrito a 100km de distância,
como é o caso de São Joaquim, com mais de 15 mil habitantes.
Nesse Município, não há um posto de saúde; a Prefeitura não
consegue contratar um médico porque a arrecadação de Januária é
insuficiente. A Prefeitura é incapaz de conseguir recursos para manter
a rota escolar, os ônibus e as estradas. Isso não ocorre somente com
Januária, mas com a região inteira. Precisamos fazer com que essa lei
do ICMS Solidário tramite, a fim de que os Prefeitos de Januária,
Manga e de toda aquela região e também do Vale do Jequitinhonha
tenham condições de, pelo menos, melhorar o acesso da rota de
ônibus do transporte escolar, que também é do Estado, mas é feito
pelas Prefeituras daquela região.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo
pronunciamento. Esse pensamento é de todos nós, Deputado Paulo
Guedes. Fui um signatário desse projeto. Quero ajudar a fazer força
para que ele venha à discussão, pois não dá para ficar mais na
situação em que se encontra.

Conversava, há pouco, com um Prefeito que me disse que, neste
mês, o INSS reteve quase 60% do repasse do FPM. A lei fala que não
se pode ultrapassar os 6%, no entanto estão retendo quase 60%
desse repasse. A Prefeitura ficará sem pagar médico, sem comprar
remédios e sem pagar funcionários.

Não há nada a fazer, apenas rezar. O Deputado Padre João gostou
do que eu disse. Se contratar um advogado, corre o risco de ser
enquadrado pela Polícia Federal como bandido. Farei um
pronunciamento na semana que vem, mostrando a situação da
Prefeitura de Almenara, cujo Prefeito contratou um escritório de
advocacia e está com uma certidão no INSS dando conta de que não
devolveu 1% sequer do recurso retido. Apenas foi liberado o Cadin
daquela Prefeitura, a fim de que pudesse, pelo menos, receber os
recursos do governo federal. O coitado do Prefeito, que é um homem
sério, correto e honesto, foi preso. Assim os Prefeitos hoje estão num
mato sem cachorro. Não podem receber do governo federal, estão
vendo os seus recursos retidos pelo INSS, têm de pagar dívidas que
não são deles, têm responsabilidades que não são deles, como V.
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Exa. bem disse de todas as formas. As Prefeituras estão, a maioria
delas, ingovernáveis.

Acho que esse projeto não resolverá, mas melhorará bastante.
Hipoteco a minha total e irrestrita solidariedade a V. Exa.

Faço um apelo ao Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta
Casa, para que possa também defender a tramitação desse projeto.
Ele tem força neste Parlamento. Caso contrário, ficaremos com cara
de besta, fazendo papel de bobo, pois 62 Deputados assinaram esse
projeto, criamos uma expectativa, mas ele não anda nesta Casa. Não
podemos deixar que isso caia no esquecimento.

V. Exa. está de parabéns. Conte comigo. Muito obrigado.
O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Carlos

Pimenta. Sei da sua força de vontade para que esse projeto tramite
aqui. Nós dois, com a bancada do Norte, somaremos forças. Tenho a
certeza de que todos os Deputados da nossa bancada estão conosco.
Vamos somar forças com esses 62 Deputados que subscreveram o
projeto. Não entendo como um projeto com as assinaturas de 62
Deputados, numa Casa que tem 77, não anda. É impossível que a
minoria de representantes de algumas cidades ricas consiga parar
tudo aqui, neste Parlamento. Faremos aqui, então, a revolução dos
pobres.

Faço aqui uma convocação para que os 62 Deputados que
defendem as cidades pobres cruzem os braços. Se não puder haver
um projeto para a distribuição de renda, também não votaremos nada.
Vamos fazer aqui, mais para frente, um debate para discutir esse
projeto. Tenho a certeza de que, nesse caso, a maioria prevalecerá, e
a Mesa será, de certa forma, mais coerente e nos ajudará nessa
questão. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Paulo
Guedes e aos que o apartearam que também tenho interesse em que
esse projeto venha o mais rápido possível a Plenário. Nós,
Deputados, é que temos de decidir, democraticamente, pela maioria.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores que acompanham
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a TV Assembléia, quero tratar da tramitação de um projeto de lei de
minha autoria, o qual considero relevante, mas que ainda,
infelizmente, não teve condição formal para entrada no Plenário desta
Casa. Muitas vezes, até de maneira distorcida, a opinião pública
reclama da pouca produtividade das Casas Legislativas em geral.
Cientistas políticos e intelectuais apontam o predomínio da agenda do
Poder Executivo em comparação à do Poder Legislativo,
relativamente aos projetos apresentados pelos parlamentares. Às
vezes somos criticados pelo tipo de projeto de lei que aprovamos
nesta Casa, tais como de honrarias, de utilidade pública e outros.
Muitas vezes essas críticas são cometidas sem a devida informação
por quem as faz. A produção legislativa dos parlamentares, ou, pelo
menos, sua formulação legislativa, é bastante interessante, além do
trabalho realizado pelas comissões, pelos fóruns técnicos, pelos ciclos
de debates, pelos seminários legislativos, pela agenda institucional
dos órgãos públicos, pelos contatos com as lideranças políticas e
sociais no interior do Estado. Esta Casa, sem dúvida, é uma das mais
atuantes do País. Todavia, um ponto é real. Muitas vezes há
morosidade excessiva na tramitação de projetos cuja autoria é de
parlamentar. Nesse aspecto, queria fazer apelo. principalmente à
Liderança do Governo, por se tratar de projeto em negociação com o
governo, para que acelerassem a tramitação do Projeto de Lei nº
37/2007, de autoria deste Deputado, Deputado André Quintão, que
institui o plano estadual para juventude, construindo políticas públicas
para os jovens no Estado de Minas Gerais. Esse projeto já foi
aprovado pelas Comissões de Justiça e do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social. E, há alguns dias, está aguardando, na Comissão de
Fiscalização Financeira, definição do relator e votação do
subseqüente relatório. Hoje esse projeto está em consonância com
um grande movimento estabelecido em nosso Estado e em nosso
País, de jovens que retomam o protagonismo juvenil. No Brasil, temos
48 milhões de jovens entre 15 e 29 anos e 34 milhões entre 15 e 24
anos. Portanto, é obrigação do poder público federal, estadual e
municipal promover um conjunto de políticas integradas que
estimulem, favoreçam o livre exercício dos dons e vocações dessas
juventudes, que devem ter acesso, com qualidade, a todas as
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modalidades e níveis de ensino, ao lazer e aos bens culturais, à
qualificação profissional com posterior inclusão produtiva e garantia de
oportunidades relativas ao primeiro emprego. Estamos falando no
plural, ou seja, estamo-nos referindo a mais de uma juventude: a do
meio rural, que tem suas aspirações e demandas, como, por exemplo,
a que se refere à ampliação das escolas-família agrícolas, tão bem
defendidas pelo querido Deputado Padre João, e a juventude do meio
urbano, que busca profissionalização, precisa ter acesso aos bens
culturais. Além disso, é preciso dizer que, em algumas regiões, os
jovens sonham em ingressar na universidade pública, mas,
infelizmente, em Minas Gerais não há ainda uma universidade
estadual pública e gratuita capaz de atender a todas as regiões do
Estado. Há ainda jovens que querem ter direito à convivência
sociofamiliar. Há a necessidade de se combater o uso e o abuso de
drogas, bandeira pela qual, aliás, vários parlamentares desta Casa
lutam, entre os quais citam-se os Deputados Vanderlei Jangrossi e
Eros Biondini. Considera-se também a importância de a juventude ser
incorporada no exercício da cidadania ativa. Quanto a isso, a
Assembléia promove bons projetos, a exemplo do Expresso
Cidadania, que acabou de realizar, e do Parlamento Jovem,
desenvolvido na Comissão de Participação Popular junto à PUC.
Enfim, é necessário que se implante um conjunto de políticas públicas
inclusivas voltadas para esses jovens, que hoje perfazem um universo
de 48 milhões no País. O governo Lula está fazendo bem sua parte. O
ProUni já incluiu na universidade mais de 300 mil jovens egressos da
rede pública, por meio de bolsas, da ampliação da rede, da extensão
de câmpus e da criação de universidades federais. Com alegria,
resgato a implantação da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Essas melhorias se devem também à
unificação dos programas de transferência de renda voltados para os
jovens, à implementação do ProJovem em suas quatro modalidades,
ao Fundeb, que está ampliando em dez vezes o investimento federal
na educação, à implantação da maior rede de escolas técnicas
profissionalizantes já vista na história do País. O ensino técnico
profissionalizantes é fundamental, sem se eliminar a possibilidade de
ingresso na universidade futuramente. O governo federal organizou,
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com Estados e Municípios, a I Conferência Nacional da Juventude,
oportunidade em que se reuniram milhares de jovens em todo o País,
inclusive no Estado de Minas Gerais, onde as entidades da sociedade
civil e os governos estadual e federal realizaram também uma
conferência muito bem organizada.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, esse projeto de lei retrata
exatamente essa construção política pública. Para ser duradoura,
efetiva e atravessar governos, deve ser inscrita no campo da
normatização legal. Esse projeto de lei que institui o Plano Estadual
de Juventude foi amplamente discutido nas conferências municipais e
na Conferência Estadual de Juventude, na qual teve o seu referendo.
Esse projeto tem o aval, o acordo, a aprovação da Secretaria de
Esportes e da Juventude, conduzida por nosso amigo e companheiro
Deputado Gustavo Corrêa. Não vejo, sinceramente, motivo para uma
tramitação tão lenta desse projeto de lei aqui, na Assembléia
Legislativa. Falo desse projeto, mas poderia mencionar outros, como
na área da assistência social, em que apresentamos cinco projetos de
lei que atualizam toda a legislação estadual no âmbito da assistência
social. Nossa legislação é de 1996, de 12 anos atrás, totalmente
defasada. Não está mais em sintonia com os avanços da política de
assistência social, com o Plano e a Política Nacional de Assistência
Social, aprovados nas conferências nacionais de 2003 e 2005, com a
Norma Operacional Básica, que implantou o Sistema Único de
Assistência Social, em 2005, e com a Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos, aprovada em 2006. Esses projetos estão também
com uma tramitação mais lenta e demorada.

Sr. Presidente, quero continuar dizendo que esse é um apelo não
somente deste Deputado em relação a um projeto de sua autoria.
Quando comparamos o ritmo de tramitação dos projetos do Executivo
em relação aos projetos dos parlamentares, há uma dissonância, uma
discrepância. Seria importante - e acho que este diagnóstico vale
também para projetos de Deputados da base de governo - uma
espécie de esforço concentrado. Daqui a pouco, estarão dizendo por
aí que, por ser ano eleitoral, a Assembléia não está votando e os
projetos não estão tramitando. Não queremos esse tipo de agenda
negativa para o Poder Legislativo Estadual. Mas, para isso, é
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necessário que aqueles projetos que não tenham vício de
constitucionalidade sejam incluídos em pauta - e aqui não estou
solicitando inclusão em pauta de projetos de lei que estejam com
alguma dúvida legislativa, estou solicitando a inclusão em pauta de
projetos que já ultrapassaram a barreira da Comissão de Constituição
e Justiça, não estou pedindo para incluir em pauta aqueles projetos
que geram despesas impagáveis, estou solicitando que aqueles
projetos que já têm uma sinalização positiva do governo ou que têm
pequenos aspectos que podem ser negociados entrem na pauta de
trabalho desta Assembléia. Como disse, é importante a legislação
para assegurar a continuidade de uma política pública. É importante a
legislação, o controle social e a inclusão de novas ações, programas e
políticas no Plano Plurianual de Ação Governamental e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Mas para isso é necessário que esses
projetos sejam agilizados. Então, mais uma vez, gostaria de poder
contar com a boa vontade e com a sensibilidade das Lideranças do
governo nesta Casa, para que possamos, ainda neste semestre,
incluir em pauta todos aqueles projetos que estão em tramitação mais
liberada e menos complexa, para que talvez um empurrãozinho nas
comissões faça com que eles cheguem ao Plenário o mais rápido
possível. Sabemos que a liberação das emendas parlamentares é
fundamental para Deputados e Deputadas. É uma forma de estarmos
juntos e presentes nos Municípios onde somos bem votados. Tomara
que neste ano isso também ocorra de maneira muito célere e sem
nenhum tipo de discriminação. Tão importante quanto a liberação de
uma emenda parlamentar está a aprovação de um bom projeto de lei.
Faço aqui esse apelo, especificamente endereçado à assessoria da
Maioria desta Casa, tão competente, para que ela nos ajude junto às
comissões a fim de que o projeto de lei que estabelece o plano
estadual e a política pública de juventudes em Minas Gerais seja
colocado em pauta, contando com a aprovação do conjunto de
Deputados e Deputadas desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
nobres colegas Deputados e Deputadas, amigos presentes na
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais, telespectadores da TV
Assembléia, da qual particularmente sou um admirador. Digo isso
porque a nossa TV Assembléia tem levado aos rincões do nosso
Estado a realidade que vivemos aqui, na Casa do povo, que é a Casa
Legislativa. Um grande avanço nos últimos tempos foi justamente a
inclusão, por meio da TV Assembléia, de todas as pessoas, em todas
as cidades, para mostrar a realidade que vivemos aqui como
representantes do povo. Assim, quanto mais conseguirmos chegar ao
coração desse povo, mais fará sentido o nosso trabalho parlamentar.
Portanto, é de suma importância o trabalho da TV Assembléia, já que,
muitas vezes, essas pessoas são impossibilitadas de vir a esta Casa
para participar de audiências públicas e de reuniões especiais, o que
seria o ideal, que é fazer com que esta Casa sempre esteja cheia de
representantes de todos os segmentos do povo, mas, na
impossibilidade de assim ser, dado o tamanho do nosso Estado, o
ideal desta Casa é fazer chegar as decisões, os debates e a realidade
do nosso trabalho até a residência das famílias mineiras. Por esse
motivo, quero saudar aqueles que nos acompanham nos quatro
cantos de Minas pela TV Assembléia.

Sr. Presidente, dois assuntos me trazem hoje a esta tribuna,
assuntos da maior importância para todos nós, parlamentares
mineiros. Vou pegar um “gancho” nas palavras daquele que me
antecedeu e que falava sobre o protagonismo juvenil ou a força da
juventude no contexto da nossa sociedade. Sr. Presidente, hoje, como
membro do Conselho Estadual Antidrogas, cada vez mais tenho
acompanhado a realidade não só daqueles que querem sair do vício
das drogas, mas também das comunidades terapêuticas espalhadas
pelo nosso Estado e pelo nosso Brasil.

Há anos sou um apoiador e, acho que posso dizer, um membro
efetivo da Comunidade Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, do
nosso querido Frei Hans. Por isso, gostaria de falar a respeito da
importância dessas comunidades terapêuticas, mas ainda precisamos
conhecer mais sobre elas.

Tive a alegria, desde o primeiro dia do meu mandato até hoje, de ter
encaminhado cerca de 15 ou 16 jovens a essas comunidades, como a
Credec, a Terra da Sobriedade, em Belo Horizonte, e como a Vida e
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Renascer, em Conceição do Pará, e nenhum desses jovens deixou
essas comunidades, ou seja, eles ainda estão-se recuperando das
drogas, entre eles os indicados por alguns dos nossos colegas
Deputados.

Eu mesmo tive a alegria de ajudar em um caso, quando um nobre
Deputado colega nosso me ligou pedindo para ajudar um rapaz que
estava com a família praticamente destruída. Entrei em contato com o
pai do rapaz, que já estava sem esperança, e prometi ajudar. Trouxe
toda a família, que foi orientada, e o filho está recuperado, prestes a
ser contratado para um bom emprego. Isso é fundamental, há
esperança. Nosso Governador tem dito que precisamos unir as forças
do poder público com o terceiro setor. Toda sociedade precisa
mobilizar-se para ajudar na prevenção contra drogas.

Nesse intuito, entrei com uma representação no Ministério Público
na quarta-feira passada para impedir a Marcha da Maconha. Não para
cercear o direito de qualquer grupo de manifestar-se, mas para
impedir que se faça apologia da maconha em um tempo em que
estamos lutando tanto para educar, prevenir e retirar os jovens do
caminho das drogas. Não faz sentido uma caminhada pela maconha
em Belo Horizonte. Graças a Deus, fomos bem recebidos pelo Dr.
Jarbas e pelo Ministério Público, que acatou nossa representação e
impediu que a Marcha da Maconha acontecesse aqui no domingo
passado.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V.
Exa., pois o tema que traz é de extrema importância para a família
mineira. Por diversas vezes acompanhamos a evolução do consumo e
do tráfico de drogas em Minas Gerais, e tive oportunidade de
combatê-lo na linha de execução, com o aparelho repressor, enquanto
policial. Por outro lado, temos experiência de acompanhar famílias
esfaceladas pelo uso de drogas por algum de seus membros,
especialmente os adolescentes, que merecem um carinho especial de
todos nós. Parabenizo V. Exa. por ter feito essa representação em
tempo hábil. Parabenizo também o Ministério Público, que agiu com
eficiência, assim como o Desembargador que concedeu a liminar no
mandado de segurança proibindo que essa marcha acontecesse.

Muitos falam em liberdade de expressão, mas estamos preocupados
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com um bem maior, com a vida desses jovens, porque sem ela não há
liberdade, muito menos de expressão. A nossa preocupação em evitar
que seja feita apologia ao crime em praça pública, como é essa
Marcha da Maconha, que infelizmente aconteceu em algumas
Capitais brasileiras, é a mesma preocupação de V. Exa. e de todos os
parlamentares, principalmente nós que temos filhos adolescentes e
sabemos qual é a dimensão do estrago que a droga faz no seio da
família. O jovem que se envolve com a droga traz preocupação ao pai,
à mãe, aos tios, aos irmãos, aos primos, ou seja, toda família acaba
prejudicada e abalada.

Portanto, parabenizo-o, pois V. Exa. está com a razão ao propor
essa representação. Conte conosco nessa luta, que é muito árdua, e
todos devemos estar unidos em defesa da família e de nossos jovens.
Parabéns pela iniciativa.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado. Hoje temos tido mais apoio
por meio da Subsecretaria Antidrogas, com nosso querido Cloves
Benevides. Mas todo o apoio ainda é pouco, já que temos nas
comunidades terapêuticas um índice histórico. Se tomarmos como
base a Fazenda da Boa Esperança, que tem 87% de recuperação,
que é um recorde mundial, sabemos que há esperança para nossa
juventude.

O aparte de V. Exa. me remete ao segundo tema que desejo
abordar, mas, antes, concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Caro colega Deputado
Eros Biondini, também quero parabenizá-lo por abordar esse assunto,
pois sabemos que a droga é hoje uma realidade cruel em todos os
cantos do nosso Estado, do nosso país e do mundo. Quero crer que
todas as ações e esforços que contribuam para que sejam tirados
desse inferno aqueles que nele foram jogados devem ser
empreendidos. E V. Exa. tem sido nesta Casa um parlamentar
exemplar, dedicado e principalmente preocupado com essas
questões, jovem como é e, graças a Deus, poupado desse inferno que
têm sido as drogas na vida de muitos, levando, o que é pior, famílias a
um estado de constrangimento e sofrimento que só quem convive com
o assunto no dia-a-dia pode entender.

V. Exa. sabe muito bem que tenho não apenas preocupação com
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esse assunto, mas também um envolvimento com a busca de solução,
haja vista que, das emendas parlamentares que o nosso governo
disponibilizou para os Deputados, a grande maioria das indicações
que fiz foi exatamente para que comunidades terapêuticas pudessem
ser equipadas para atender mais e melhor aos que precisam desse
atendimento. Ao fazer esse aparte, quero colocar-me ombro a ombro
com V. Exa., somando esforços nesta Casa e fora dela para dar uma
grande contribuição para que esse problema diminua - já que seria
utopia imaginar que vamos acabar com ele - e para que o sofrimento
de muitas famílias seja minorado ou até mesmo totalmente extirpado,
o que acontece a partir do momento em que cada membro que sofre
com a dependência é arrancado das garras cruéis do vício. Na
verdade, só há três opções: a primeira é a morte, como ocorre na
maioria dos casos; a segunda é a prisão; e a terceira é a que V. Exa.
aponta, da qual se apresenta como intermediário: a condução a uma
comunidade terapêutica. Graças a Deus, temos essa terceira opção!
V. Exa. está de parabéns.

O Deputado João Leite (em aparte) - Serei muito rápido, até porque,
como sabemos, V. Exa. ainda tratará de outro assunto. Concordo
totalmente: não há sentido em fazer uma marcha pela maconha. Meu
primeiro atendimento ontem foi para encaminhar uma pessoa ao
Secretário Cloves Benevides. A família já não agüenta mais: a pessoa
começou pela maconha e agora “traça” o que tiver pela frente. A
pessoa sai pelas ruas atrás de drogas, e a família está toda
prejudicada; ninguém dorme em casa. Essa é a história de muitos
jovens e muitas pessoas. Agora, vamos assistir pelas ruas uma
marcha em favor da maconha? Talvez o Estado nunca tenha gasto
tanto na recuperação de jovens dependentes, e vamos autorizar, de
alguma forma, pela expressão livre, que se propague a liberação das
drogas pelas ruas? Para sermos como a Holanda? Para sermos como
Amsterdã, com os jovens jogados pelas ruas?

Esse já não é um problema moral, mas social. Da mesma forma, o
que estamos vivendo em Minas Gerais e no Brasil por conta da
maconha e de outras drogas são problemas sociais gravíssimos, que
desarticulam as famílias, pois elas ficam doentes, como estão esses
jovens. Parabéns a V. Exa. pela iniciativa que teve em defesa da vida.
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Infelizmente, a Secretaria Antidrogas do Estado de Minas Gerais,
cada dia que passa, tem mais trabalho com esses que estão
divulgando para os nossos jovens o uso da maconha e de outras
drogas. A eles digo que façam uma visita a uma comunidade dessas e
vejam como estão os nossos jovens: alguns estão vegetando por
causa dessas drogas. Parabéns, Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado João Leite.
Aproveito o aparte de V. Exa. para comunicar, ainda mais sabendo
que o Deputado é um dos grandes defensores da vida nesta Casa,
bem como os que nos antecederam nos apartes, que amanhã, na
Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, será
colocado em votação o Projeto de Lei nº 1.135, da Deputada Jandira
Feghali. É um projeto abortista, que ficou durante 15 anos na luta para
entrar em tramitação e ser votado. Amanhã ele entrará na pauta e
será colocado em votação. O Deputado Federal Miguel Martini, nosso
querido amigo e colega, é um dos grandes defensores da vida e tem
articulado, junto aos demais Deputados, para que esse projeto seja
derrotado de uma vez por todas.

Como acabamos de falar, estamos lutando a favor da vida. É
inconcebível sermos eleitos para propor projetos de morte, de
destruição, contra os jovens e as crianças e que reduzam a idade
penal para o ventre da mãe.

O Deputado João Leite (em aparte) - Qual a diferença entre jogar
criança pela janela, jogar no rio ou jogar no lixo, abortar e dar
descarga num feto? Infelizmente, são esses projetos e essas pessoas
que estão banalizando a vida e levando mães a jogar filhos em
lagoas, em córregos. Parabéns novamente a V. Exa. Vamos lutar
contra esse projeto. O Deputado Miguel Martini nos representa muito
bem em Brasília.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado João Leite.
Estaremos em Brasília apoiando.

Só para concluir, infelizmente, às vezes, pessoas que ficam
indignadas com torturas, até mesmo com o sensacionalismo de se
ficar reprisando, tantas vezes, a criança jogada pela janela ou na
lagoa, não sentem a mesma comoção quando crianças - como temos
imagens, fotos e cenas -, até com nove meses, são tiradas do útero
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da mãe e literalmente jogadas na lata de lixo. Isso é muito claro, não
só nos países onde o aborto é aprovado, mas também no Brasil,
através das clínicas clandestinas. Crianças já totalmente aptas a
nascer são simplesmente tiradas do ventre da mãe, em cesarianas
forçadas, e jogadas na lata de lixo, porque a mãe, por algum motivo,
está abalada, não tem quem a proteja, acolha-a ou evite esse
assassinato tão cruel, esse crime bárbaro e hediondo.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, todos os que nos acompanham aqui ou pela TV
Assembléia. Inicialmente, quero unir-me ao Deputado Eros Biondini,
especialmente na sua manifestação e na sua luta contra as drogas e
pelo apoio aos estabelecimentos de entidades não governamentais e
assistenciais que hoje enfrentam a grande batalha de ajudar ao
próximo, especialmente aos jovens, para dar uma esperança de vida,
certamente àqueles que são tragados e engolidos por esse inferno,
como bem dito aqui, que são as drogas. Eles precisam, acima de
tudo, num primeiro momento, de uma esperança para eles e para a
família.

Hoje, felizmente, existem muitas entidades. Em Divinópolis há a
Renascer, o Amor Exigente e algumas iniciativas valorosas, que
precisam do apoio do Estado, do poder público e da sociedade como
um todo. É preciso, acima de tudo, que todos tenhamos a coragem,
de maneira muito clara, de combater publicamente as drogas. Temos
que fazer isso conversando com os nossos jovens, e não apoiando
essa vergonha de um grupinho, sem nenhum respeito à vida, tentando
fazer apologia à maconha ou a qualquer droga, sob o pretexto de
estar defendendo a liberdade de expressão. Liberdade de expressão
sempre deve ter também o respeito à vida. A liberdade de cada um
termina onde começa a liberdade do próximo. Esse é um princípio
elementar para a vida em sociedade. Liberdade é fundamental para
todos. Isso significa que temos de respeitar a liberdade do próximo,
não o induzindo nem o estimulando a enveredar pelos caminhos da
ilegalidade. Como muito bem disse o Deputado João Leite, não se
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trata aí de uma questão moral, mas de ilegalidade e de apologia ao
crime e a algo que está matando os nossos jovens e alimentando o
tráfico. É claro que por trás de movimentos como esse e de tal crime
organizado estão aqueles que ganham milhares e milhares com a
venda de drogas. Não podemos aceitar isso passivamente, muito
menos calados. Temos de ter a coragem, como teve, com muita
competência, o Deputado Eros Biondini, de vir aqui fazer essa
manifestação, com a qual nos congratulamos e nos unimos.

Quero abordar um assunto que nos interessa de perto e,
coincidentemente, ao colega veterinário Eros Biondini. Começamos
uma luta já no mandato anterior e a intensificamos no ano passado
buscando a valorização do profissional médico-veterinário e de todos
os profissionais que atuam na defesa sanitária animal em Minas
Gerais por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, que hoje
é motivo de orgulho para nós, mineiros, porque tem sido elogiado
pelas missões estrangeiras e pelo Ministério da Agricultura. Não é por
acaso. Quando a Europa barrou a exportação de carne do Brasil, o
primeiro Estado que conseguiu retomá-la foi Minas Gerais, ainda que
de forma muito acanhada e com muita barreira externa. Temos, sim,
um mecanismo de controle da saúde animal em Minas Gerais feito por
profissionais sérios e dedicados - aliás, com dedicação exclusiva, o
que é um diferencial. Muitas vezes as pessoas não se apercebem
disso. Um médico-veterinário estuda, além, obviamente, do período
até chegar à faculdade, no mínimo mais cinco anos. É um profissional
que passa pelos mesmos sacrifícios do médico, do biólogo, do
enfermeiro, enfim, do profissional da área de saúde. Assim como
muitos outros profissionais de saúde, o médico humano que trabalha
na Secretaria de Saúde tem um vínculo com ela e com a Prefeitura e
atende no seu consultório particular. Por outro lado, o médico-
veterinário, ao ingressar no IMA, tem um contrato exclusivo. Quer
dizer, sendo funcionário do IMA, não pode prestar serviço a nenhuma
outra propriedade rural. Assim sendo, ele fica literalmente escravo de
uma atividade que não mantém sequer a sua família dignamente, com
um mísero salário, hoje de pouco mais de R$1.000,00.

Portanto, essa nossa luta já vem de algum tempo e envolve
naturalmente a remuneração do veterinário, do zootecnista, do
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engenheiro agrônomo, dos técnicos e dos funcionários
administrativos.

No ano passado, quando fomos votar a gratificação na Assembléia -
aliás, muito justa essa votação - para os profissionais da área do meio
ambiente, tentei adicionar, como relator, uma emenda incluindo os
profissionais do IMA. Fui contactado pela Secretária Renata Vilhena,
que me disse que, naquele momento, não era possível negociar
conosco aquela emenda. Havia várias emendas de outros colegas
Deputados alcançando um número enorme de profissionais; e o
Orçamento do Estado não estava planejado para que, naquele
momento, a nossa emenda fosse contemplada. Foi duro para mim, da
base do governo, aceitar e ver, mais uma vez, adiada uma
remuneração mais justa, apesar de já termos conquistado alguns
avanços na tabela salarial que foi aprovada ainda no primeiro
mandato meu, como Deputado, e do Governador Aécio Neves.
Todavia, essa gratificação, ou seja, essa revisão salarial é necessária
não só para os profissionais, mas também para Minas. Muitos
veterinários estão pedindo demissão ou passam no concurso, mas
nem sequer tomam posse. Isso compromete a qualidade do
atendimento à saúde animal e à do ser humano que vai comer a
carne, beber o leite e ingerir produtos que são diretamente vindos da
produção animal ou derivados.

Deputado Eros Biondini, para minha alegria - aliás, é um trabalho
nosso, sempre com o seu apoio -, acompanhamos, na semana
passada, a aprovação na Câmara de Gestão, que analisa cada
decisão que terá impacto no Orçamento, do projeto - que, de fato,
tinha de ser aprovado - dando um reajuste aos profissionais do IMA.

Ontem fui recebido pela Sra. Renata Vilhena, Secretária de
Planejamento e Gestão. Comigo estavam o Prof. Fernando Laender,
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a
representante dos funcionários do IMA. Juntos, tivemos a
oportunidade de mostrar, mais uma vez, à Secretária - aliás, ela se
lembrou do episódio do ano passado, quando eu era relator do projeto
e a nossa emenda não pôde ser aprovada -, que assumiu conosco
esse compromisso, relembrando a importância de os profissionais do
IMA serem valorizados, assim como todos os servidores públicos do
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Estado, de modo especial em razão da defasagem com o mercado.
Não é possível um médico-veterinário, com dedicação exclusiva e não
podendo assumir nenhuma outra atividade, ganhar mil e poucos reais.
Isso não mantém nem as suas despesas. Imaginem, então, se tiverem
pagando a prestação da faculdade! Atualmente a mensalidade do
curso de Medicina Veterinária é de R$1.000,000 a R$1.500,00.
Portanto quero a compreensão do Presidente, pois o Deputado Eros
Biondini é um parceiro nessa luta, e este é um momento histórico para
nós. Ela anunciou que mandará o projeto, e que dependerá do nosso
trabalho na Assembléia para que seja aprovado o mais rapidamente
possível.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
não poderia deixar de solicitar este aparte e dizer que, com certeza,
as vitórias alcançadas pela nossa classe, ainda que algumas vezes
com muita dificuldade, devem-se ao trabalho incansável de V. Exa.
Antes mesmo de candidatar-me a Deputado Estadual, já conhecia o
trabalho de V. Exa. Atuando como veterinário, durante 10 anos, no
meio rural, especializei-me em reprodução eqüina, e já ouvia falar da
sua luta para melhorar as condições de trabalho e valorizar o
profissional médico-veterinário.

Então quero parabenizá-lo e dizer que realmente a luta de V. Exa. é
conhecida e valorizada por toda a nossa classe. Agora V. Exa. nos dá
essa notícia de vitória. Toda luta, mais cedo ou mais tarde, traz vitória.
Como seu colega veterinário, quero parabenizá-lo pela luta, e
sobretudo pela ótima notícia que trouxe para todos nós, médicos-
veterinários.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao nobre Deputado.
Concluindo, Sr. Presidente, quero primeiramente compartilhar tudo

isso com os colegas veterinários do IMA, com o Dr. Altino, que lutou
muito, com o Dr. Gilman, Secretário de Agricultura, parceiro
incansável nessa luta, e com o Deputado Eros Biondini. Muitas vezes,
brinco dizendo que a bancada dos veterinários dobrou. Havia um
veterinário na Assembléia Legislativa, e atualmente há dois. Tivemos
um crescimento de 100%. Esse crescimento se materializará
principalmente no trabalho, com o apoio dos demais colegas. Não
tenho dúvida de que seremos 100%, os 77 Deputados reconhecendo
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que o médico-veterinário, o técnico agrícola, o profissional do IMA,
que está na maioria das cidades do interior mineiro, todos merecem
ser tratados como um profissional de nível superior da área de saúde,
com a responsabilidade que exerce, que merecem salários mais
dignos.
Atendendo a nosso pedido, assim que o projeto do Governador Aécio
Neves chegar a esta Casa nos próximos dias, esperamos votá-lo em
regime de urgência, para que a justiça seja feita. Que se tenha uma
remuneração justa para os profissionais veterinários e todos os
profissionais do IMA, e ainda para que a saúde pública ganhe, pois a
saúde animal repercute de maneira direta na de todos os cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 30/4/2008, dos
Projetos de Lei nºs 1.909/2007, do Deputado Getúlio Neiva,
1.935/2007, do Deputado Ronaldo Magalhães, 2.104/2008, do
Deputado Almir Paraca, 2.120/2008, do Deputado Roberto Carvalho,
2.124/2008, do Deputado Wander Borges, 2.126/2008, do Governador
do Estado, 2.148/2008, do Deputado Jayro Lessa, 2.157/2008, da
Deputada Elisa Costa, e 2.191, 2.192, 2.194 e 2.197/2008, do
Governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 2.163/2008, do
Deputado Carlin Moura, 2.168/2008, do Deputado Tiago Ulisses,
2.201/2008, do Deputado Carlin Moura, 2.221 e 2.222/2008, da
Comissão de Participação Popular, 2.231/2008, do Deputado Doutor
Viana, 2.235 e 2.236/2008, do Deputado Carlin Moura, 2.258/2008, do
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Deputado Dinis Pinheiro, 2.261/2008, do Deputado Doutor Viana, e
2.237/2008, do Deputado Carlin Moura; de Política Agropecuária -
aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 29/4/2008, dos
Requerimentos nºs 2.245/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e
2.263/2008, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho - aprovação, na
7ª Reunião Ordinária, em 30/4/2008, dos Projetos de Lei nºs
2.060/2008, do Deputado Durval Ângelo, 2.144/2008, da Deputada
Gláucia Brandão, 2.151/2008, do Deputado Antônio Carlos Arantes,
2.156/2008, do Deputado Bráulio Braz, e 2.161/2008, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, e dos Requerimentos nºs 2.268 e
2.270/2008, do Deputado Doutor Viana; e de Turismo - aprovação, na
12ª Reunião Ordinária, em 30/4/2008, dos Requerimentos nºs
2.244/2008, do Deputado Eros Biondini, e 2.265 e 2.266/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Leite e outros

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a
Sociedade Bíblica do Brasil pelos 60 anos de sua criação. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXI
do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Delvito Alves solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei nº 896/2007. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232 c/c o art.
141 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Saúdo o Presidente em exercício desta
reunião Deputado Ademir Lucas, os componentes do Plenário, os
funcionários da TV Assembléia, o Deputado Carlin Moura e os que
nos assistem pela TV Assembléia em todo o Estado de Minas Gerais.
Mais uma vez, em nome da Bloco PT-PCdoB, quero apresentar uma
agenda legislativa que consideramos fundamental para o bom
andamento interno da nossa Casa Legislativa, para a tramitação dos
projetos, enfim, para a aprovação de leis em benefício da população
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de Minas Gerais. Por várias vezes, conversamos com o Líder de
Governo nesta Casa, Deputado Mauri Torres, sobre alguns projetos
que são importantes não só para a nossa Bancada, para o nosso
Bloco de Oposição, mas também para a comunidade mineira.

Deputado Carlin Moura, quero apresentar aqui os projetos que
consideramos fundamentais e que devem tramitar nesta Casa
Legislativa. O primeiro diz respeito à aprovação do projeto de lei do
Cercadinho, que é aquela alça rodoviária de acesso a Nova Lima.
Trata-se de um projeto apresentado inicialmente pelo Deputado
Adalclever Lopes, com grande importância para as comunidades que
por ali transitam. Essa é uma das regiões mais populosas da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

O segundo projeto refere-se à doação do Confisco. Consideramos
fundamental o seu encaminhamento e a sua aprovação por este
Plenário. Trata-se de uma área histórica em conflito, que delimita as
regiões de Belo Horizonte e Contagem. É um conjunto habitacional
que deverá ser doado pelo Estado de Minas Gerais. A Prefeitura de
Belo Horizonte fará a regulamentação e a legitimação desse
condomínio, o que beneficiará muitas famílias, que terão direito legal a
essa regularização. Da mesma forma, a parte que diz respeito a
Contagem deverá ser objeto de avaliação nesta Casa Legislativa.
Aliás, isso se dará com a avaliação dos dois Deputados presentes:
Ademir Lucas e Carlin Moura. Esse projeto é importante para Belo
Horizonte, para Contagem e especialmente para as famílias que terão
direito ao benefício da legalização e da regularização fundiárias.

Quero também registrar a importância dos projetos na área da
saúde. Estamos, há alguns meses, debatendo esse projeto do
Governador, que chegou aqui em dezembro e é importante. É
fundamental que os trabalhadores da saúde tenham direito a um
reajuste. Estamos acompanhando as negociações através do
sindicato dos servidores da saúde, junto à Casa Legislativa e também
ao governo do Estado. Queremos ver essas negociações avançarem.
A primeira proposta de reajuste salarial é da ordem de 12%, a qual
está sendo diretamente negociada com a categoria e nos parece um
avanço em relação à pauta de reivindicações apresentada pelo
conjunto de servidores representados pela coordenação intersindical e
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pelo Sind-Saúde, de Minas Gerais.
Nesse projeto há um tema polêmico que ainda não tem, por parte da

bancada, em nosso entendimento, nenhuma possibilidade da nossa
aprovação. Trata-se do aumento da jornada de trabalho, de 30 para
40 horas, na Fhemig, para o setor de enfermagem, que é, de fato,
uma área muito sensível de trabalho nos hospitais de Minas Gerais.
Então, quanto a esse aumento de jornada de trabalho, de 30 para 40
horas, a nossa bancada entende que não atende à categoria e anda
na contramão das expectativas da classe trabalhadora, que tem
solicitado, nas bandeiras gerais do mundo do trabalho, a redução da
jornada. Aliás, há hoje uma bandeira da CUT, da classe trabalhadora
brasileira: a redução de 44 para 40 horas no serviço privado no
Estado de Minas Gerais.

Queremos registrar que queremos, sim, o reajuste dos servidores de
uma categoria tão importante, para que haja motivação para bom
atendimento da política pública de saúde no Estado. Mas registramos
essa dificuldade em relação a aumentar a jornada de trabalho dos
nossos servidores, especialmente os da área de enfermagem, de 30
para 40 horas.

Quero também registrar aqui os projetos da nossa bancada e do
nosso bloco da Oposição. O Deputado Carlin Moura tem um projeto
muito significativo. Ouvi aqui vários oradores falarem do tema da
juventude, que é exatamente o Bolsa-Atleta, que vem contribuir para o
esporte no Estado de Minas. Queremos solicitar à Liderança do
Governo, à Liderança da Maioria e à Presidência desta Casa que esse
projeto seja colocado em Plenário. Ele já está pronto para ser votado
e ainda não houve manifestação em relação a esse importante projeto
para a juventude e para a população do Estado. Portanto, faço essa
solicitação pública quanto a esse projeto.

Da mesma forma, o Deputado André Quintão, que nos antecedeu,
falou sobre projeto de sua autoria, da área de assistência social. Esse
também é um projeto significativo, uma política estadual para a
juventude do Estado, trazendo uma sintonia com as políticas públicas
de juventude do governo Lula e com os projetos do governo de Minas,
alguns já implementados.

Quero também registrar o acerto do governo de Minas em relação
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ao Projeto Fica Vivo, que envolve a nossa juventude para evitar a
violência e combate a criminalidade. Projetos como esse, que cria um
política estadual para a juventude, devem ser objeto de avaliação
desta Casa Legislativa. Trata-se de um projeto que também vem
trazer um compromisso de política de Estado e de governo para o
presente e o futuro da nossa juventude.

Quero registrar aqui também um projeto de nossa autoria que não
vem a Plenário. Queremos citar alguns. Um deles diz respeito à
política estadual de engenharia e arquitetura pública, um projeto
desenvolvido pelos profissionais de engenharia, arquitetura e
agronomia do Estado de Minas Gerais por intermédio do Crea-MG,
discutido em audiência pública com todos os setores da engenharia
do Estado de Minas Gerais, com as universidades públicas, com as
universidades particulares. O projeto já foi alterado de política
estadual para o Núcleo Estadual de Engenharia Pública, que vem em
muito beneficiar os Municípios de Minas Gerais que têm dificuldade de
ter uma equipe técnica, uma equipe profissional para elaboração de
projetos e captação de recursos, seja do governo do Estado, seja do
governo do Presidente Lula, seja de entidades internacionais, para
beneficiar e aumentar os investimentos nos Municípios de Minas
Gerais. É um projeto que, depois de mais de dois anos de votado em
1º turno, não vem a Plenário para ser votado em 2º turno, ter sua
regulamentação e contribuir com as parcerias do Estado com
Municípios, com associações microrregionais, com as universidades,
para o exercício e o acompanhamento da política de habitação, de
saneamento, para a regularização fundiária, para projetos de
planejamento urbano, enfim, planos diretores que possam melhorar
muito a qualidade de vida, os recursos e os investimentos nas nossas
Prefeituras nos Municípios de Minas Gerais.

O segundo projeto que vem beneficiar os servidores de Minas
Gerais diz respeito às parcelas remuneratórias, a não mais haver
atraso com o pagamento dos servidores do nosso Estado. É um
projeto que está tramitando há mais de dois anos, que está pronto
para vir a Plenário e que também não chega a essa votação para
garantir os direitos dos nossos servidores do Executivo de Minas
Gerais, de modo a que não tenham seus salários atrasados. O
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Governador de Minas tem dito que está pagando em dia. Então, por
que a preocupação com as parcelas remuneratórias e com o atraso
para todos os servidores de Minas Gerais? Não existem motivos para
que esse projeto não venha a Plenário e seja aprovado por esta Casa
Legislativa.

E, por fim, entre os demais projetos, gostaria de registrar outro que
teve a participação importante do Deputado Domingos Sávio, que se
encontra em Plenário. Ele iniciou o debate em 2003 com um projeto
de lei de sua autoria. Em 2005 nós também apresentamos uma
alteração na Lei de Incentivo à Cultura, alterando a lei existente, a Lei
nº 12.733, de 30/12/2007, que concede incentivos fiscais com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado de
Minas Gerais. Durante esses vários anos, durante três anos como
Deputada Estadual, debatemos esse projeto em várias audiências
públicas, na “Conferência Estadual de Cultura”, nos fóruns técnicos,
nos conselhos estaduais, com o objetivo de termos um avanço, uma
atualização e um aperfeiçoamento na Lei de Incentivo à Cultura no
Estado de Minas Gerais. A lei vai fazer 11 anos, já mereceu dos
diversos agentes culturais, dos produtores culturais, dos
empreendedores, dos novos talentos essa contribuição. Este ano esse
projeto recebeu a contribuição do governo do Estado, que anexou ao
nosso projeto uma proposta vinda da Secretaria de Cultura. Agora,
pronto para o Plenário, queremos registrar aqui os principais avanços
conquistados com a participação do Deputado Domingos Sávio, do
nosso mandato e, por fim, com a grande participação da Deputada
Gláucia Brandão, que se empenhou, com o Presidente da Comissão
de Cultura, para que o Estado de Minas Gerais tivesse uma lei atual,
condizente com os avanços da cultura, com os projetos federais e
com a criação do fundo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço a V. Exa.,
Deputada Elisa Costa, a concessão do aparte.

Uno-me a V. Exa. nessa preocupação com a cultura. Desde quando
V. Exa. aqui chegou, tem sido uma parceria importante nesse
trabalho, que, como V. Exa. lembrou, iniciamos ainda em 2003. A
partir desse projeto, várias coisas aconteceram. Para minha alegria,
consegui aprovar um projeto de minha autoria que criou o Fundo
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Estadual de Cultura, que é outra coisa. Ele destina parte do
Orçamento do Estado, com aplicação direta pelo agente cultural, pelo
artista, sem ter de buscar o patrocinador. De uma maneira sucinta,
seria isso. Já na Lei de Incentivo à Cultura, velha conhecida de todos
os empreendedores culturais, tanto a estadual quanto a federal, o
Estado beneficia um determinado projeto, mas é preciso buscar o
patrocinador. Daí a luta do empreendedor cultural, do artista em
conseguir esse patrocinador. Portanto há necessidade de mudar a lei
para fazer com que as pequenas e médias empresas possam ter
maior facilidade de patrocinar esses eventos culturais e essas
iniciativas. Tivemos a iniciativa em 2003, mas, para minha alegria, V.
Exa. novamente entrou com o projeto. Vejo que agora ele será
aprovado, com uma redação que contempla a minha iniciativa, porque
estabelece essa ampliação de percentual para as médias, pequenas e
microempresas. Isso facilitará para quem consegue aprovar um
projeto na Lei de Incentivo à Cultura, para que consiga captar o
recurso na hora de colocar em prática o projeto. Em última análise, o
que queríamos era isso, obviamente criando a possibilidade de
descentralizar recursos e fazê-los chegar ao interior.

Portanto parabéns a V. Exa. Fico feliz de estarmos juntos nessa
batalha. Vamos trabalhar para que, no Plenário, o projeto seja
aprovado e, mais do que isso, seja colocado em prática, pois a cultura
mineira ganhará, ganhando naturalmente toda a população. Muito
obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, gostaria de registrar os
cinco principais avanços na Lei de Incentivo à Cultura apresentados
nesse projeto substitutivo de nossa autoria, bastante democratizado
com toda esta Casa Legislativa, bem como com os agentes culturais
de Minas Gerais.

Primeiramente, destaco a importância da descentralização e da
interiorização na distribuição dos recursos. O projeto, em 2008,
possibilitará que 40% dos projetos da Lei de Incentivo à Cultura sejam
para empreendedores domiciliados no interior e beneficiem
diretamente a população, os profissionais da cultura, os novos
talentos, os pequenos grupos e as entidades culturais, enfim. Essa
descentralização é gradativa, ano após ano. Em 2008, será de 40%.
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Poderá chegar, para o interior do Estado de Minas Gerais, a 45% dos
recursos da Lei de Incentivo à Cultura.

O segundo avanço da lei diz respeito a um percentual que era
destinado a entidade da administração pública indireta, ou seja, partes
desses recursos eram para financiar e apoiar a cultura, especialmente
a pertencente ao poder público, como museus, bibliotecas e orquestra
sinfônica. Era uma parte grande, da ordem de 35%. Agora ela cai para
25%, ampliando a possibilidade de as entidades de Minas Gerais
terem acesso a esses investimentos.

O terceiro avanço diz respeito ao que o Deputado Domingos Sávio
disse: aumentam os percentuais a serem deduzidos de empresas com
faturamento menor. Se descentralizamos os recursos para o interior,
médias, pequenas e microempresas poderão ser patrocinadoras e
incentivadoras das propostas e dos projetos dos grupos culturais.
Assim, a partir de agora, 10% serão para empresas com faturamento
entre R$2.400.000,00 e R$9.600.000,00; 7% para as empresas com
faturamento entre R$9.600.000,00 e R$19.000.000,00; 3% para as
empresas com faturamento superior a R$19.000.000,00, ou seja, para
as grandes empresas. Então essas faixas ajudarão muitas empresas,
evitando que apenas as grandes contribuam com a cultura no Estado
de Minas Gerais.

O quarto avanço organiza a comissão técnica responsável pela
análise dos projetos em câmaras setoriais por área de atuação.

O projeto define nove áreas de atuação a serem trabalhadas por
essa comissão técnica: artes cênicas, audiovisual, artes visuais,
música, literatura, preservação e restauração do patrimônio histórico,
pesquisa e documentação, centros culturais e áreas culturais
integradas. Essa comissão técnica, graças a essas nove áreas, terá
melhor tempo para, de maneira mais qualificada, avaliar os projetos.

Por fim, cria-se uma punição para o incentivador que não comprovar
o repasse da contrapartida, no momento e no tempo da execução do
projeto. Se não for demonstrada essa contrapartida, ele ficará
impedido de participar dos benefícios da lei.

São esses os avanços. O debate envolveu todos os setores
culturais, permitindo que o projeto integrasse os interesses da cultura.
Deputado Carlin Moura, nesse debate de inclusão social da nossa
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juventude, nada melhor que um espaço cultural para integração dos
nossos jovens, por intermédio do lazer, da cultura, da educação, de
uma política estadual de juventude em Minas Gerais, por meio de
projetos da nossa bancada. Esse projeto da cultura vem apoiar, e
muito, os grupos culturais no interior de Minas Gerais e na grande
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Obrigada.

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

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Presidente, Deputado Ademir
Lucas, ilustres Deputados e Deputadas, público presente,
telespectadores da TV Assembléia, nossa Líder, Deputada Elisa
Costa, trouxe-nos um assunto de fundamental importância no que diz
respeito à pauta legislativa, especialmente da Bancada da Oposição.
Muito há que ser feito e se votar no Plenário desta Casa. É importante
deixar muito claro a todos os ouvintes e telespectadores que existem
projetos bons. Precisamos agilizar a pauta e votar esses projetos. Em
outro importante pronunciamento, nosso Líder da Minoria, o ilustre
Deputado Paulo Guedes, também levantou tema de fundamental
importância no que diz respeito ao ICMS Solidário, o qual tem como
pano de fundo a penúria por que passam os Municípios deste país.
Tudo acontece nos Municípios. Toda demanda, por exemplo, de
saúde, de transporte e de educação, cai sobre as costas do Prefeito
ou da Prefeita, embora o caixa seja pequeno. Resolver o problema de
caixa dos Municípios é de fundamental importância. Nesta semana
estará sendo realizado o congresso da Associação Mineira dos
Municípios - AMM - em Belo Horizonte, quando diversos Prefeitos e
Prefeitas deste Estado provavelmente se debruçarão sobre um tema
crucial, a sobrevivência financeira de cada Município. Esta Casa
também desenvolve, neste mês, o seminário “Minas de Minas” - sua
plenária final já está marcada para os dias 9 a 12 de junho -, que
engloba etapas regionais, que estão sendo realizadas em diversos
Municípios do Estado. Hoje, pela manhã, tive oportunidade de
participar da etapa de Sete Lagoas. Já houve as etapas de Itabira, de
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Poços de Caldas, de Divinópolis e de Itaúna. Depois de amanhã,
quinta-feira, dia 8, será a vez da cidade de Congonhas. Chamo a
atenção para a importância da participação, nesse seminário dos
Municípios, dos Vereadores, dos Prefeitos, das comunidades, dos
trabalhadores, dos ecologistas. Esse seminário discute temas
importantes. Hoje, pela manhã, lembrávamos, durante a discussão em
Sete Lagoas, como é importante a mineração para Minas Gerais.
Consideramos a importância do setor sobretudo para se resolver o
problema de caixa dos Municípios. Lembrávamos, ainda, que os
Municípios recebiam o Imposto Único sobre Minerais, que vigorou até
1992 e remunerava os Municípios pela exploração de minerais. Havia
uma alíquota diferenciada. Quanto ao ICMS, 5,61% de todo o bolo
tributário do Estado de Minas Gerais era distribuído aos Municípios
mineradores. O Imposto Único sobre Minerais foi substituído pela
Contribuição Financeira sobre Exploração Mineral - CFEM. Então,
começaram a surgir os grandes problemas dos Municípios mineiros, já
que a CFEM passou a incidir sobre um percentual de 2% a 3% do
faturamento líquido das mineradoras. Como se vê, os Municípios
participavam com 5,61% do bolo tributário, mas a CFEM surgiu
trazendo um percentual de 2% a 3% do faturamento líquido.

Qual foi a compensação que tiveram os Municípios mineradores? Na
Lei Robin Hood, passaram a ser compensados com 0,11% do ICMS.
Portanto, os Municípios têm perdido muito com essa política. Para se
ter uma noção do prejuízo disso, é importante compararmos o
significado da CFEM com o do “royalty” do petróleo, pelo qual se paga
aos Municípios o preço público. Todavia, há uma grande diferença: o
“royalty” do petróleo remunera os Municípios que têm reservas com
um percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da Petrobras. Além
disso, os Municípios que recebem “royalty” do petróleo da Petrobras
geralmente são os da Costa Atlântica, cuja plataforma fica a 200 ou
300 milhas de distância. Então, há pouco impacto ambiental, porque
as plataformas ficam longe, diferentemente do que acontece com uma
mina de carvão, minério de ferro ou manganês, como se vê em Itabira,
Itabirito, enfim, em diversas cidades e até na Serra do Curral. Ou seja,
na porta do Município, em frente à sua casa, há uma mina, uma
cratera de 400m ou 450m de diâmetro. Pois bem, o “royalty” do
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petróleo remunera mais os Municípios que a CFEM. Poderíamos fazer
uma comparação. Para se ter uma idéia, em 2007 o Brasil arrecadou,
a título de “royalty” do petróleo, R$11.000.000.000,00. Nesse mesmo
período, a título de arrecadação da CFEM, foram arrecadados apenas
R$326.000.000,00, ou seja, o “royalty” do petróleo paga 33,8 vezes a
mais. Nesse processo, quem está levando um grande prejuízo? Os
Municípios dos Estados de Minas Gerais e do Pará, que têm a maior
produção de minério no País. Minas Gerais responde com 71% da
produção de minério de ferro. Estamos fornecendo nossos minérios,
mas não estamos recebendo a contento por essa riqueza, que é
própria de Minas Gerais. Essa questão interessa a todos os
Municípios mineiros. Defender uma política mais justa de
remuneração pelo nosso minério é uma questão de soberania de
Minas Gerais e de seus Municípios.

Essa arrecadação, se continuarmos a demonstrar pela questão dos
“royalties” do petróleo em relação à CFEM, deixa-nos estarrecidos.
Por exemplo, um Município como o nosso querido Itabirito, próximo de
Belo Horizonte, recebe por mês de arrecadação da CFEM
aproximadamente R$900.000,00. Comparamos isso com um
Município que recebe “royalties” do petróleo, por exemplo Rio das
Ostras, que tem aproximadamente 40 mil habitantes e recebe de
“royalties” do petróleo R$11.000.000,00 por mês. Ao mesmo tempo,
como exemplo, há a cidade de Quissamã, também no Rio de Janeiro,
que tem 7 mil habitantes e recebe R$5.000.000,00 a título de
remuneração de “royalties” do petróleo. Outra cidade, uma das
maiores do Rio de Janeiro, o Município de Campos dos Goytacazes,
com mais de 400 mil habitantes, recebe R$80.000.000,00 por mês de
“royalties” do petróleo. Nobre Deputado Ademir Lucas, Campos dos
Goytacazes, só de “royalties” do petróleo, recebe mais do que a nossa
cidade de Contagem recebe em seu Orçamento inteiro. O Orçamento
de Contagem, hoje em torno de R$700.000.000,00, é inferior ao que
Campos dos Goytacazes recebe a título de “royalties” do petróleo.
Isso é para ilustrar que Minas Gerais está perdendo a sua grande
riqueza. Minas Gerais está sendo pouco valorizada naquilo que é o
seu maior patrimônio, que são as riquezas minerais do nosso Estado.
No seminário “Minas de Minas”, temos de unificar e criar um grande
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movimento aqui, nas montanhas das Alterosas, para fazer pressão no
Congresso Nacional, ao qual compete a deliberação, para
modificarmos a legislação da CFEM.

Não é possível que os Municípios mineiros sejam tão mal
remunerados por essa riqueza da forma como está sendo feito
atualmente, por meio da legislação vigente. E não me digam que a
CFEM já é cara aqui, no Brasil. Isso não é verdade. Os números
mostram o contrário. Para se ter uma idéia, o Brasil, um dos países
que tem maior riqueza mineral, remunera as riquezas do seu subsolo
com a menor remuneração do mundo. Por exemplo, enquanto aqui
recebemos 2% do valor líquido do seu faturamento, na Austrália, um
dos maiores concorrentes do Brasil, quem explora minério paga de
5% a 7,5% sobre essa exploração; na Rússia, o percentual é de 4,8%;
na Indonésia, é de 2,5%; na China e na África, é de 2%, mas sobre o
bruto, e não sobre o líquido - aqui, no Brasil, é sobre o líquido, porque
se desconta o transporte e o custo de produção -; no Canadá, é de 15
a 20% da renda tributável, ou seja, do faturamento, para remunerar a
riqueza mineral. Isso é para tirar a máscara de que, no Brasil, a
remuneração é cara. Muito pelo contrário, precisamos, sem dúvida
alguma, reverter esse quadro e fazer com que o nosso minério de
ferro, o manganês ou a bauxita sejam melhor remunerados e os
Municípios possam ter uma remuneração mais digna.

Também chama a atenção o fato de que a mineração, em Minas
Gerais, corresponde a quase 35% do PIB.

É um valor muito significativo. Existe um fato que merece uma
profunda reflexão dos mineiros, do ponto de vista da extração do
minério. Quando se retira o minério da terra, o valor correspondente
ao PIB de Minas Gerais significa apenas 3% desse PIB. Isso porque
aquele minério que é tirado na sua forma “in natura”, em forma de
“commodities”, quando é exportado, nem sequer incide ICMS sobre
ele. É a famosa Lei Kandir, em que para a exportação não se paga
nada. O minério é retirado, vai embora para o Japão e para a China, e
os Municípios sofrem com suas crateras, buracos e barrancos, ficando
apenas com 3% do PIB em termos de extração.

Agora, quando uma parte desse minério é processada, isto é,
quando se agrega valor a esse minério, isso significa quase 30% do
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PIB de Minas Gerais. Então é isso que acontece quando se agrega
valor ao minério, transformando-o num produto final, feito na
siderurgia, como é o caso da Mannesmann, da Arcelor, e da Gerdau.
Essa transformação faz com que se agregue valor ao produto. Então,
de 3% do PIB, ao se agregar valor por meio da transformação
industrial do produto, isso se multiplica por 10. Por isso digo que
estamos perdendo uma oportunidade histórica de pegar a nossa maior
riqueza, que é a riqueza que brota das nossas montanhas, e
transformar esse produto em um produto industrializado e acabado na
sua etapa secundária e terciária, justamente para agregar valor a ele.
Isso significa que os Municípios poderiam ter uma maior arrecadação
e o povo, uma vida mais digna.

É importantíssimo que, nesse seminário “Minas de Minas”, todos os
Municípios, os Prefeitos, as Prefeitas, os Vereadores, as Vereadoras,
e a população em geral possam levantar a grande bandeira, que é a
da defesa dos nossos minérios, a bandeira da defesa da nossa
riqueza mineral, em prol de uma maior remuneração para que os
Municípios possam ser também contemplados com essa riqueza, a
fim de que o nosso povo e os nossos trabalhadores também possam
ter uma parcela digna dessa riqueza, e não somente as mineradoras e
as exportadoras do nosso minério. Então chamo a atenção do povo de
Minas Gerais para que participe mais efetivamente das etapas
regionais do seminário “Minas de Minas”, já que a próxima etapa
acontecerá na próxima quinta-feira, na cidade de Congonhas. Haverá
também reuniões em Paracatu, Teófilo Otôni, Governador Valadares,
sendo que a etapa final desse seminário ocorrerá aqui, no Plenário
desta Casa, nos dias 9 a 12/6/2008.

* - 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 7, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 82/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.733/2006, a requerimento do Deputado Weliton
Prado, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007 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 82/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Bairro Pedra Branca, com sede
no Município de Ribeirão das Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências 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, § 4º, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
bonificações ou de quaisquer outras vantagens ou benefícios, e no art.
32, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere registrada no Conselho
Nacional ou Municipal de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 82/2007.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.652/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Asilo de São Vicente de
Paulo de Guimarânia, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 5/10/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.652/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Asilo de São Vicente de Paulo de Guimarânia.
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 pelo exercício dos cargos.

Ressalte-se, ainda, que os incisos II e III do art. 35 do seu estatuto
determinam que a entidade não remunerará os Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
entregue a instituição congênere, preferencialmente vinculada à
Sociedade de São Vicente de Paulo, registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.652/2007.
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.993/2008
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 Associação de
Lojistas e Representantes de Móveis de Minas Gerais - Alormov -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.993/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Lojistas e Representantes de Móveis de Minas
Gerais, 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, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o inciso II do art. 2º do seu estatuto
determina que os cargos de direção serão exercidos gratuitamente, e
o art. 38 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá em benefício de entidade relacionada com o
ramo moveleiro, legalmente constituída e em funcionamento no
Estado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 1.993/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.114/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem como objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-
455 que liga os Municípios de Uberlândia e Campo Florido.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 6/3/2008, vem a matéria a
esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 18/3/2008, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG –, a fim de se obterem informações sobre o
referido trecho rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise
do projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.114/2008 tem como finalidade dar a

denominação de Virgílio Galassi ao trecho da Rodovia MG-455 que
liga os Municípios de Uberlândia e Campo Florido.

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.

Para o Estado membro, 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 enquadrem no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios



346

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 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, manifestou-se, por meio de nota
técnica datada de 11/4/2008, favoravelmente à pretensão do projeto
de lei em análise, uma vez que o referido trecho não possui
denominação oficial.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.114/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.155/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho rodoviário que liga os
Municípios de Barão de Monte Alto e Patrocínio de Muriaé.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 14/3/2008, 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 1º/4/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
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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 2.155/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Deputado Telêmaco Pompei ao trecho rodoviário que
liga os Municípios de Barão de Monte Alto e Patrocínio de Muriaé.

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 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
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 desta Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG
manifestou-se, por meio da nota técnica de 11/4/2008, favoravelmente
à pretensão do projeto de lei em análise, uma vez que o referido
trecho não possui denominação oficial.



348

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.155/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.182/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-265 que liga
o Município de Divino à BR-116.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 25/3/2008, 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 1º/4/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -, a fim de obter informações sobre o referido
trecho rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise do
projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.182/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Walter Luiz da Silva ao trecho da Rodovia MG-265
que liga o Município de Divino à BR-116.

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 Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe
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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
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 desta Assembléia Legislativa.

Finalizando, cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em
resposta à diligência solicitada, manifestou-se, por meio da nota
técnica de 11/4/2008, favoravelmente à pretensão do projeto de lei em
análise, uma vez que o referido trecho não possui denominação
oficial.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.182/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.271/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela

tem como finalidade declarar de utilidade pública o Corpo de
Bombeiros Voluntários de Caratinga, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 17/4/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
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188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.271/2008 objetiva declarar de utilidade pública
o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga.

Os requisitos para que as entidades 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 e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada percebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 26 de seu estatuto determina que ela
não remunera as atividades de seus Diretores, sócios, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o art. 32 dispõe que, em
caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere sediada naquele Município e que tenha,
preferencialmente, objetivos semelhantes aos seus.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.271/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.272/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Senhora dos Remédios, com sede no Município de Senhora dos
Remédios.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 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 2.272/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Senhora dos Remédios.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o estatuto da entidade prevê, pelo § 1º do art. 17,
que os associados ocupantes de cargos nos órgãos de administração
não serão remunerados pelo exercício das respectivas funções, e,
pelo parágrafo único do art. 56, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição de cunho
caritativo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.272/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.278/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar 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.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 17/4/2008, 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
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O Projeto de Lei nº 2.278/2008 tem como finalidade declarar 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.

Os requisitos para que as entidades 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 percebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 25 do seu estatuto
determina que a entidade não remunera os cargos dos Diretores,
Conselheiros ou associados, e o art. 41 dispõe que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.278/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.284/2008
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 Comunitária
dos Moradores de Cordislândia, com sede no Município de
Cordislândia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/4/2008 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
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O Projeto de Lei nº 2.284/2008 tem por escopo declarar de utilidade
pública a Associação dos Moradores de Cordislândia.

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. 58, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
uma instituição congênere legalmente constituída, para ser aplicado
nas mesmas finalidades, e, no art. 60, que a nenhum dos membros da
diretoria e dos demais órgãos de sua administração é lícito perceber
remuneração pelo exercícios de suas atribuições.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.284/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.287/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo instituir a Semana do Jovem Empreendedor.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2008 e,

em seguida, distribuída a este órgão colegiado, a fim de ser apreciada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.287/2008 tem por escopo incluir no calendário

oficial do Estado a Semana do Jovem Empreendedor, a ser
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comemorada anualmente na terceira semana do mês de novembro. O
art. 3º do projeto prevê que, nessa ocasião, serão realizados estudos,
reuniões, seminários, “workshops”, palestras e outros eventos com a
finalidade de valorizar o espírito empreendedor e as entidades
dedicadas à capacitação, liderança e atualização dos interessados no
tema, além da premiação dos destaques da área ao longo do ano
anterior.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República, e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta Política, que lhe reserva as
matérias que não se enquadram no campo privativo dos outros entes
federativos.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração do
processo legislativo.

Cabe ressaltar que, atualmente, não há um calendário oficial do
Estado, conforme mencionado no art. 1º do projeto, pois cada
Secretaria estabelece as datas relacionadas com o seu campo de
atuação e, se for o caso, as atividades específicas que desenvolverá.
Esse procedimento é realizado por meio de mero ato administrativo,
que nada mais faz do que implementar o comando da lei que instituiu
a data comemorativa. Assim, torna-se desnecessário comando legal
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para obrigar a inserção da data comemorativa no calendário oficial do
Estado.

É também inadequada a disposição contida no art. 4º do projeto, que
prevê que caberá ao Poder Executivo a regulamentação da lei no
prazo de 90 dias. A expedição de decretos e regulamentos para
possibilitar o cumprimento das normas legais está prevista no inciso
VII do art. 90 da Constituição mineira como competência privativa do
Governador do Estado.

Diante dessas considerações, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao
final deste parecer, para suprimir as impropriedades apontadas e
adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.287/2008 na forma do Substitutivo
nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana do Jovem Empreendedor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana do Jovem Empreendedor, a ser

comemorada anualmente na terceira semana do mês de novembro.
Parágrafo único - São objetivos da Semana a que se refere o “caput”

deste artigo:
I - promover eventos para divulgar o empreendedorismo e tratar de

temas pertinentes às necessidades do jovem empreendedor;
II - premiar os destaques da área no ano anterior;
III - incentivar e valorizar as entidades dedicadas ao tema.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.290/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
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Amigos dos Excepcionais de Minas Novas - Apae -, com sede nesse
Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2008 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 2.290/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Minas Novas.

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, § 2º, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não são
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
bonificações ou quaisquer outras 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 2.290/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.291/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem
como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados - Apac de Caratinga -, com sede nesse
Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/4/2008 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 2.291/2008 tem como escopo declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos
Condenados - Apac de Caratinga.

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. 67, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere com personalidade jurídica, que tenha sede e
desenvolva a maior parte de suas atividades no Estado; e, no art. 69,
que as funções dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente
gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.291/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.407/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº
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1.407/2007 “dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição, nos cinemas
do Estado de Minas Gerais, de filmes publicitários destinados à
conscientização sobre a escassez dos recursos hídricos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 19/7/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do projeto em exame, os cinemas instalados no Estado

ficam obrigados a exibir, em suas sessões diárias, filmes publicitários
destinados à conscientização da sociedade sobre a escassez dos
recursos hídricos. Tais filmes deverão ter, no mínimo, um minuto de
duração.

Consoante o projeto, as casas de cinema teriam o prazo de 60 dias,
contados da publicação da lei, para se adequar às suas disposições.

Conquanto seja louvável a motivação que anima o autor da
proposição, qual seja promover ampla conscientização acerca da
escassez dos recursos hídricos, é preciso dizer que o meio escolhido
pelo autor para a consecução desse desiderato se mostra impróprio, à
vista de nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Com efeito, a imposição estatal da veiculação, por parte dos
cinemas, de filmes publicitários sobre escassez de recursos hídricos
apresenta-se como uma ingerência indevida do Estado em esfera
reservada à atuação da iniciativa privada. Assim, não faz sentido
repassar para o particular um encargo que é da alçada do poder
público. É preciso dizer que há outros meios de se promoverem
campanhas de conscientização da população sem incorrer em tal
impropriedade.

Com efeito, trata-se de medida que objetiva beneficiar toda a
coletividade, pois um maior grau de conscientização da importância de
se preservarem os recursos hídricos reverte em proveito da sociedade
como um todo. Seria mais adequado, então, que tal campanha de
conscientização fosse financiada pela própria sociedade, de maneira
equânime, o que é alcançado mediante o custeio dessas campanhas
com recursos oriundos da tributação. Portanto, o próprio poder público
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deveria empreender tais campanhas, valendo-se dos recursos do
Erário. O que não faz sentido é que o ônus necessário à
implementação de uma medida que aproveita a todos recaia nos
ombros de um segmento específico da sociedade, à maneira do
disposto no projeto em exame.

Por outro lado, admite-se, sim, que o poder público atue como
agente indutor de determinadas atuações do particular, mediante
incentivos ou prêmios, como ocorre, por exemplo, na Lei de Incentivo
à Cultura, quando, então, benefícios de ordem fiscal são concedidos a
empresas que de algum modo apóiem projetos culturais. Nesse ponto,
trata-se de incentivar condutas, à vista de benefícios estatais, e não
impor, de maneira unilateral, pautas de conduta que, inobservadas,
lançariam os destinatários da norma no terreno da ilicitude, conforme
preconiza o projeto sob comento.

Ademais, a se admitir a aprovação do projeto nos termos propostos,
nada poderia impedir que outros projetos similares fossem
apresentados com o objetivo de obrigar a veiculação, nos cinemas, de
filmes publicitários voltados para a conscientização da importância da
amamentação do recém-nascido, ou do auto-exame do câncer de
mama, ou dos males do cigarro, ou ainda dos riscos de dirigir
embriagado. Afinal, caberia indagar, por que seria juridicamente
admissível uma norma obrigando os cinemas a veicular filmes
publicitários sobre recursos hídricos, e não sobre os temas constantes
dos exemplos mencionados.

Outra impropriedade presente na proposição diz com o fato de que
esta simplesmente exige a veiculação do filme publicitário acerca dos
recursos hídricos, silenciando, contudo, quanto à produção desse
filme. A quem competiria produzi-lo? Seria o próprio particular
responsável pelo cinema? Não se trata de uma preocupação
irrelevante, pois um filme como esse demanda uma produção bem
feita, que considere especialmente o conteúdo e o modo de
abordagem da mensagem veiculada. Atribuir tal tarefa ao particular
soa como um despropósito. Deixá-la a cargo do poder público seria
mais adequado. Mas aí retorna a indagação já feita: por que
mensagens publicitárias veiculadas nos cinemas tão-somente sobre a
importância de recursos hídricos? E quanto a inúmeras outras
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questões de relevo que também demandam a conscientização da
população acerca de sua importância? Essa indagação nos mostra de
modo mais claro que, na verdade, embora importante o fim colimado
pelo projeto em exame, o meio escolhido para a sua consecução
apresenta-se de todo impróprio, havendo outros meios para atingir tal
fim, como, por exemplo, campanhas publicitárias veiculadas na
televisão, cujo alcance e poder de difusão se mostram bem maiores
que os do cinema, permitindo até campanhas de conscientização
sobre os mais diversos assuntos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.407/2007.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.489/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre campanhas publicitárias de combate ao
tabagismo, às drogas ilícitas e ao alcoolismo e dá outras providências.

O projeto deixou de ser apreciado pela Comissão de Constituição e
Justiça, a requerimento do autor, em decorrência do disposto no art.
140 do Regimento Interno.

A Comissão de Saúde opinou pela aprovação da proposição na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Assim, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela estabelece que o Poder Executivo reservará

5% do tempo ou do espaço utilizado em suas campanhas publicitárias
para as campanhas de combate às drogas lícitas ou ilícitas.

O autor, em sua justificação, alega que a associação da imagem dos
órgãos governamentais a esse combate potencializará os efeitos da
campanha.

Conforme mencionamos, a Comissão de Constituição e Justiça



361

deixou de exarar seu parecer.
A Comissão de Saúde considerou 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, apresentou essa Comissão o Substitutivo nº 1, que
acolhemos, e que tem como objetivo incluir a medida sugerida pela
proposição em lei que já vigora sobre a matéria.

É de se considerar que o projeto, na forma do substitutivo proposto,
prevê a divulgação de mensagens de prevenção e combate ao uso de
drogas nas campanhas publicitárias do governo, sem contudo fixar um
percentual de tempo ou espaço para isso.

Dessa forma, preserva–se a idéia central do autor e evita–se
ingerência no Poder Executivo, que disporá em regulamento sobre a
melhor forma de observar o comando legal.

No que tange ao aspecto orçamentário e financeiro da proposição,
escopo desta Comissão, ressalte–se que não há acréscimo de espaço
publicitário. Assim, o projeto não tem custo, não gera despesa para os
cofres públicos e, como corolário, não acarreta impacto na lei
orçamentária nem contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Por fim, é de se destacar que o projeto em questão apresenta um
aspecto importante, ao propor ações que dizem respeito à prevenção,
e não ao tratamento. Isso é extremamente benéfico sob os aspectos
social, ético e humano, e, estando na arena desta Comissão, não
podemos deixar de lembrar que a prevenção apresenta para a
sociedade, em médio e longo prazos, custo inferior ao do tratamento:
“Foi avaliado que, a cada US$1,00 investido em prevenção, obtém-se
de US$3,00 a US$4,00 de economia”.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.489/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Saúde.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio.
www.gazetamercantil.com.br ou “Gazeta Mercantil”, Purchio, Paulo
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.959/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

como objetivo autorizar o Poder Executivo a alienar os imóveis que
especifica.

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

Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto
a sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188,
combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.959/2007 de conceder autorização

legislativa para que sejam alienados, por venda, os seguintes imóveis,
pertencentes ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg:

I - um terreno rural com 50.416m², situado no Município de
Contagem;

II - 8 lotes com área total de 4.120m², situados no Município de
Betim;

III - 22 salas com área total de 808,95m², no Edifício Caxias, situado
na Av. Amazonas, Centro, Município de Belo Horizonte;

IV - um terreno rural com 554.216,45m², situado no Município de
Betim.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, a alienação será
precedida de avaliação, a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente do Ipsemg, observado o disposto no § 5º do art. 18 da
Constituição mineira, que estende às autarquias e fundações públicas
as exigências para a alienação de bens pertencentes ao Estado.

Já o art. 2º determina que os recursos advindos da alienação serão
destinados às áreas de saúde do Ipsemg, especialmente para a
ampliação do Hospital Governador Israel Pinheiro e a aquisição de
equipamentos, o que atende ao interesse de toda a população do
Estado, uma vez que aquela autarquia presta assistência médica,
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hospitalar, farmacêutica, odontológica e social aos servidores
públicos, especialmente na Capital, onde se encontra o citado
Hospital.

Assim, encontra-se satisfeita a exigência de interesse público
devidamente justificado para a alienação de bens públicos, prevista no
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.

Observe-se que o Ipsemg é, de acordo com a Lei Complementar nº
109, de 2003, uma autarquia integrante da administração indireta do
Estado e possui autonomia administrativa e financeira, pelo que a
autorização legislativa deve ser concedida a ele, e não, ao Poder
Executivo, como está consignado no projeto de lei.

Em decorrência disso e para acrescentar a previsão de licitação, em
atendimento ao art. 18 da Constituição mineira e ao inciso I do art. 17
da referida lei federal, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou o Substitutivo nº 1. Este inclui, a partir de proposta de
emenda, outros dois imóveis a serem alienados, um com área de
1.476m², situado na Av. do Contorno, Município de Belo Horizonte, e
outro com área de 360m², no Município de Araxá.

Entretanto, os imóveis acrescentados ao projeto original estão sendo
utilizados para atendimento aos servidores do Estado. No imóvel da
Av. do Contorno, nesta Capital, há uma drogaria do Instituto, e, na
área situada em Araxá, funciona a unidade regional do Ipsemg. Assim
sendo, é imprescindível a transferência desses serviços antes do
início do processo de alienação dos referidos bens.

Em decorrência disso, apresentamos as Emendas nºs 1 e 2, ao final
deste parecer, para suprimir os incisos referentes aos imóveis ainda
utilizados pelo Ipsemg para atendimento aos servidores do Estado.

Na análise que compete a esta Comissão, é importante observar
que a autorização legislativa para a alienação de bem público é
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. O § 2º de seu art. 105 estabelece que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
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Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.
Diante dessas considerações, constata-se 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
não tem repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.959/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas a
seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o inciso V do art. 1º.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o inciso VI do art. 1º.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera as Leis nºs 15.462, de 13/1/2005, e 15.786, de 27/10/2005, e a
Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007, e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 4, que
apresentou. Em seguida, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que perdeu o prazo para emissão do seu
parecer.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame é alterar as Leis nºs 15.462, de

2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do
Poder Executivo, e 15.786, de 2005, que estabelece as tabelas de
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vencimento básico dessas carreiras e dispõe sobre a Vantagem
Temporária Incorporável - VTI -, bem como a Lei Delegada nº 175, de
2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do
Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão e as funções
gratificadas da administração autárquica e fundacional do Poder
Executivo. As alterações propostas abrangem as carreiras da
Secretaria de Estado de Saúde - SES -, da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - Fhemig -, da Fundação Ezequiel Dias -
Funed -, da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - Hemominas - e da Escola de Saúde Pública do Estado
de Minas Gerais - ESP-MG.

Segundo a mensagem do Governador, a finalidade da proposição é
valorizar os servidores que atuam na área da saúde, por meio do
reajuste das tabelas de vencimento básico de todas as carreiras
desse Grupo de Atividades, bem como da ampliação das categorias
profissionais abrangidas pelo abono de serviços de emergência, no
âmbito da Fhemig. Ao mesmo tempo, ainda conforme a mensagem,
busca-se adequar os planos de carreira às atuais demandas dos
órgãos e entidades que compõem o Grupo, alterando regras relativas
à jornada de trabalho, aos requisitos para ingresso nas carreiras e ao
quantitativo de cargos. Com isso, pretende-se proporcionar condições
mais adequadas de funcionamento aos referidos órgãos e entidades,
visando à maior qualidade e eficiência na prestação de serviços
públicos.

O projeto prevê que o reajuste será retroativo a 1º/1/2008 e em
percentuais diferenciados. Para os servidores que percebem a VTI,
será deduzido do valor desta, no todo ou em parte, o acréscimo ao
vencimento básico decorrente do reajustamento das tabelas previsto
no projeto, nos termos do art. 3º da Lei nº 15.787, de 2005. A
proposição também prevê a criação das carreiras de Técnico em
Educação e Pesquisa em Saúde e Analista em Educação e Pesquisa
em Saúde, destinadas à ESP-MG, com a criação de cargos e a
transformação de outros. São ainda criados cargos no quadro de
pessoal da Fhemig e extintos outros na referida Fundação e na SES.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou quatro emendas
que visam a adequar a proposição à ordem jurídica e à técnica
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legislativa e, com relação à Emenda nº 4, a incluir as Tabelas de
Vencimento das Carreiras da ESP-MG, encaminhadas a esta Casa
pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 173, de
13/3/2008, para sanar erro material do projeto original.

Saliente-se que, nos termos do art. 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter
continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser
instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. A Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão encaminhou a esta Casa o Ofício
nº 104/2008, que informa que o impacto financeiro mensal decorrente
dos reajustes propostos será de R$2.769.807,52 e que o impacto
anual será de R$36.800.681,89. Cumpre informar que esse impacto
anual representa aproximadamente 8% das despesas com pessoal e
encargos sociais da Secretaria e das entidades mencionadas,
previstas no Orçamento de 2008, que somam R$452.332.882,00.

Também deverá ser observado o limite de 49% da receita corrente
líquida para as despesas com pessoal, estabelecido pela alínea “c” do
inciso II do art. 20 da referida lei para o Poder Executivo estadual.
Caso a despesa total com pessoal exceda a 95% desse limite, ou
seja, 46,55% - o que é conhecido como limite prudencial –, são
vedadas, por exemplo, a concessão de vantagem, aumento, reajuste
ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados
de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual,
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da
República, e a criação de cargo, emprego ou função, nos termos do
disposto no parágrafo único do art. 22 da mesma lei. Atualmente, a
despesa com pessoal do Poder Executivo corresponde a 46,37% da
receita corrente líquida, no período de janeiro a dezembro de 2007,
conforme o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao terceiro
quadrimestre do exercício de 2007.

Entendemos que, além de não haver obstáculos de ordem financeira
e orçamentária à sua aprovação, a proposição representa relevante
contribuição, não apenas para os servidores da saúde, que merecem
uma justa retribuição por seu trabalho e condições adequadas para
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exercê-lo, mas também para toda a sociedade, que anseia por
serviços de saúde de melhor qualidade. Consideramos ainda que as
alterações propostas pela comissão que nos antecedeu aperfeiçoam o
projeto. No entanto, entendemos oportuna proposta de emenda
apresentada a esta Comissão, que aprovamos na forma da Emenda
nº 5.

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

1.973/2007, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 5, a seguir.

EMENDA Nº 5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo, procedendo-se à

respectiva substituição, nos arts. 8º e 18, na tabela 1.4.3 do Anexo I e
no Anexo IV, da expressão “Analista de Saúde e Tecnologia” por
“Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia”:

“Art. ... - O cargo de Analista de Saúde e Tecnologia, da Funed,
passa a denominar-se Analista e Pesquisador de Saúde e
Tecnologia.”

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.133/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que
especifica ao Município de Caiana.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para o exame
da matéria. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição
no âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o
art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.133/2008 tem por objetivo conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer reverter ao
Município de Caiana imóvel constituído de terreno com área de
316,50m², situado na Rua Augusto da Silva Fabricante, nesse
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Município.
O referido bem foi doado ao Estado em 1980 pelo Município de

Caiana, sem que lhe fossem impostas cláusulas de destinação nem
de reversão. Em vista disso, seu retorno ao patrimônio municipal
somente pode ocorrer por doação, e não por reversão, como pretende
a proposição em tela.

Cabe ressaltar que o art. 2º do projeto prevê que o imóvel será
destinado a uma unidade de saúde, com relevantes benefícios para a
comunidade local, em atendimento ao interesse público que deve
nortear as alienações de patrimônio público.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária. Encontra-se, pois, em conformidade com o § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer,
para alterar a forma de transmissão do bem, de reversão para doação,
assim como para incluir cláusula de reversão, exigência do § 1º do 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.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.133/2008, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, redigido a
seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Caiana 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

Caiana o imóvel constituído de um terreno com área de 316,50m²
(trezentos e dezesseis vírgula cinqüenta metros quadrados), situado
na Rua Augusto da Silva Fabricante, no Município de Caiana,
registrado sob a matrícula nº 2.798, a fls. 2.348 do Livro 2, no Cartório
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de Registro Geral de imóveis da Comarca de Carangola.
Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-

se a uma unidade de saúde pública.
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 for 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, 7 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.179/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
2.179/2008 altera a Lei nº 14.171, de 15/1/2002, que cria o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/3/2008, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado regimento.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a acrescentar os incisos III e IV e

alterar a redação do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.171, de
2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - Idene - e dá outras providências. A rigor, o que se
pretende é ampliar a área de abrangência dessa instituição, de modo
a abranger os Municípios integrantes da Microrregião de Diamantina,
pertencente à Mesorregião Jequitinhonha, e os Municípios integrantes
da Microrregião de Conceição do Mato Dentro, pertencentes à
Mesorregião Central Mineira, o que deve ser apurado de acordo com
o mapa elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA.



370

Com base na Lei nº 14.171, o Idene é uma entidade autárquica da
administração indireta do Poder Executivo e, nessa condição, desfruta
de personalidade de direito público e de autonomia administrativa e
financeira. Essa entidade resultou da transformação da antiga
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha – Codevale -
e absorveu as funções da Superintendência de Desenvolvimento do
Norte de Minas - Sudenor -, que foi extinta pelo art. 27 da mencionada
lei. Esse órgão integrava a estrutura administrativa da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - Seplan -,
posteriormente transformada em Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag. Atualmente, o Idene está vinculado
à Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, nos termos do
art. 28, XIV, “a”, da Lei Delegada nº 112, de 2007, que dispõe sobre a
organização e a estrutura da administração pública do Poder
Executivo do Estado e dá outras providências.

Ainda com fulcro na Lei nº 14.171, a autarquia Idene tem por
finalidade promover o desenvolvimento econômico e social das
regiões Norte e Nordeste do Estado, Entre suas atribuições
específicas, enumeradas no art. 3º, destacam-se as prerrogativas de
“planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a formulação e
a implantação de plano, programa, projeto ou atividade, em
consonância com os objetivos definidos” e de “identificar e viabilizar o
aporte de recursos para os investimentos necessários ao
desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste”.

À primeira vista, tem-se a impressão de que o projeto em análise
invade a esfera de competência privativa do Governador do Estado,
por se tratar de autarquia vinculada ao Executivo, fato que configuraria
vício formal de iniciativa para a deflagração do processo de
elaboração legislativa. Entretanto, essa interpretação não nos parece
adequada para o caso, pois o que se pretende é apenas incluir outros
Municípios na área de atuação do Idene, os quais se enquadram na
condição de comunas carentes e de reduzido Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH -, razão pela qual necessitam de
atenção especial do Estado. Nessa linha de raciocínio, pode-se
verificar que a proposição não modifica os objetivos institucionais da



371

mencionada autarquia nem altera sua vinculação à administração
centralizada do Poder Executivo. Logo, não há que se falar de vício de
iniciativa com fulcro na tese da ingerência deste Parlamento nas
atividades peculiares a outro Poder do Estado. Se o projeto tivesse o
propósito de alterar substancialmente a Lei nº 14.171, a ponto de
mudar a natureza jurídica do Idene ou de subverter suas atribuições
institucionais, aí, sim, estar-se-ia diante de flagrante vício de iniciativa,
por contrariar a regra do art. 66, III, “e”, da Carta mineira.

Portanto, o projeto não interfere na estrutura administrativa do
Executivo nem afronta as diretrizes constitucionais, mas tão-somente
insere Municípios carentes na área de atuação do Idene, sem,
todavia, alterar a essência da lei disciplinadora da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.179/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.224/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
regulamenta a venda de esteróides ou peptídeos anabolizantes no
Estado e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos aspectos de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
102, III, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende regulamentar a venda de

esteróides ou peptídeos anabolizantes no Estado.
Deve-se destacar, inicialmente, que a matéria de que trata o projeto

diz respeito a saúde, tema que, nos termos do art. 24, XII, da
Constituição da República, é de competência legislativa concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal.
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No âmbito da legislação concorrente, compete à União 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.

No que toca à proposição, cumpre-nos informar que já existe
legislação federal disciplinando, de forma idêntica, a matéria.

De fato, a Lei Federal no 9.965, de 27/4/2000, já restringe a venda
de esteróides ou peptídeos anabolizantes em todo o País. Nos termos
dessa lei, a dispensação e a venda de medicamentos do grupo
terapêutico dos esteróides ou peptídeos anabolizantes para uso
humano estão restritas à apresentação e retenção, pela farmácia ou
drogaria, da cópia carbonada de receita emitida por médico ou
dentista, contendo a identificação do profissional, o número do registro
no respectivo conselho profissional - CRM ou CRO -, o CPF, o
endereço e o telefone comerciais, além do nome e do endereço do
paciente, bem como o número do Código Internacional de Doenças -
CID -, devendo a receita ficar retida no estabelecimento farmacêutico
por cinco anos. A inobservância do disposto na lei configura infração
sanitária, estando o infrator sujeito ao processo e às penalidades
previstos na Lei Federal no 6.437, de 20/8/77, sem prejuízo das
sanções civis ou penais. Estabelece, também, que a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem celebrar convênios
para a fiscalização e o controle do disposto na lei.

Esclareça-se ainda que, da norma que restringe a venda dos
produtos em questão às farmácias e drogarias, decorre
necessariamente a proibição da venda desses produtos em quaisquer
outros lugares, entre os quais as academias de ginástica e os centros
de práticas esportivas.

Dessa forma, em face da existência de lei federal que disciplina o
tema, é forçoso reconhecer a antijuridicidade da proposição em
apreço, por ser ela inócua. Uma das características da norma
emanada do Poder Legislativo deve ser a novidade jurídica, ou seja, a
edição de um direito novo. A proposição em tela não inova em relação
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à lei federal, que já disciplina a matéria. Caso o parlamentar considere
necessário que se dê mais efetividade à norma, outras soluções
devem ser buscadas, uma vez que a edição de uma nova lei sobre a
matéria não é um caminho juridicamente válido.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.224/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.267/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 193/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro da União o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 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 2.267/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de São Pedro da União um imóvel com área de 3.000m²,
situado na Rua Joaquim Marques Padilha, nesse Município, e
registrado sob o nº 24.868, R-1, Livro 2, no Cartório de Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Guaxupé.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da
Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a
efetivação da transferência de domínio. No âmbito infraconstitucional,
a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, no inciso I de seu art. 17, impõe, além da
referida autorização, a necessidade de existência de interesse público
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devidamente justificado.
De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser

doada destina-se à regularização das ocupações existentes no local,
em consonância com o interesse daquela comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria nesta Casa,
apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, para corrigir
dado cadastral do imóvel e adequar o texto do “caput” do art. 1º à
técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.267/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

São Pedro da União o imóvel constituído pela área de 3.000m2 (três
mil metros quadrados), localizado na Rua Joaquim Marques Padilha,
no Município de São Pedro da União, registrado sob o nº 24.868, na
Ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Guaxupé.”.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.268/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 194/2008, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
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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 2.268/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Bambuí um imóvel edificado com área de 1.200m² ,
situado no povoado de Ponte Alta, nesse Município, registrado sob o
nº 21.002, a fls. 49 do Livro 3-M, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Bambuí.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, impõe no inciso I
de seu art. 17, além da referida autorização, a necessidade de
interesse público devidamente justificado.

Para tal o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a área a
ser doada se destina à instalação de um centro comunitário, em
consonância com o interesse daquela comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.268/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 15/2007

Comissão de Saúde
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Eros Biondini, autoriza o
Poder Executivo a implantar na rede pública hospitalar do Estado
programa de prevenção e tratamento de distúrbios alimentares para
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portadores de anorexia e bulimia nervosa e dá outras providências.
Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda

nº 1, retorna agora a proposição a esta Comissão a fim de receber
parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.
102, XI, do Regimento Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
Na forma do vencido, o projeto institui a Semana de Prevenção de

Distúrbios Alimentares, a ser realizada anualmente, e prevê várias
ações a serem desenvolvidas na ocasião com o objetivo de
conscientizar a população quanto aos riscos de desenvolvimento de
distúrbios alimentares como anorexia, bulimia e obesidade.

Tais patologias, conhecidas genericamente como transtornos
alimentares, são desvios do comportamento alimentar que levam ao
emagrecimento excessivo ou à obesidade. As causas são múltiplas,
merecendo destaque os fatores psicológico e cultural. O fator cultural
é o preponderante na bulimia e na anorexia, já que a obsessão pela
imagem corporal perfeita é estimulada socialmente e deixou de ser um
problema raro. Ressalte-se que em vários países tais patologias, em
virtude do grande dano que provocam na saúde dos indivíduos e do
número crescente de casos, são consideradas questão de saúde
pública.

Conforme relatamos no 1º turno, a Portaria do Ministério da Saúde -
MS - nº 710, de 1999, instituiu a Política Nacional de Alimentação e
Nutrição - PNAN -, cujo objetivo é prevenir e controlar os distúrbios
nutricionais e as doenças associadas à alimentação e nutrição. A
mencionada política, contudo, não trata especificamente da anorexia e
da bulimia. Há, também, no âmbito do  Sistema Único de Saúde - SUS
-, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -,
instrumento de diagnóstico e avaliação da situação de segurança
alimentar e nutricional do País, que, porém, não dispõe de dados
específicos sobre bulimia e anorexia. Esses distúrbios requerem
atenção de alta complexidade, que está disponível nos centros
credenciados para tratamento psiquiátrico ou nos Centros de Atenção
Psicossocial, os CAPS. Contudo, não há um tratamento específico
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para a bulimia e a anorexia nesses centros.
Além das políticas já mencionadas, há, ainda, a Política Nacional de

Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, dirigida para a
população de 10 a 24 anos, que abrange ações de prevenção e
assistência às pessoas com distúrbios de nutrição. Como a anorexia e
a bulimia acometem sobretudo pessoas nessa faixa etária, essa
política poderia também se aplicar a esses distúrbios, mas, mais uma
vez, não de forma específica.

No Estado de Minas Gerais, o Código de Saúde, instituído pela Lei
nº 13.317, de 1999, no Capítulo “Da Alimentação e da Nutrição”,
dispõe que é atribuição da Secretaria de Estado de Saúde – SES –
realizar ações e campanhas voltadas para a adoção de práticas e
hábitos alimentares saudáveis. Não trata, porém, da anorexia, bulimia
e obesidade especificamente.

Diante da ausência de ações específicas para a prevenção desses
transtornos alimentares na rede pública de saúde estadual e tendo-se
em vista que a incidência de tais distúrbios tem aumentado nos
últimos anos, causando graves prejuízos à saúde das pessoas por
eles acometidas, reiteramos a posição que adotamos no 1º turno, pela
aprovação da matéria.

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

15/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo, relator - Carlos

Pimenta - Hely Tarqüínio.
PROJETO DE LEI Nº 15/2007

(Redação do Vencido)
Institui a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Prevenção de Distúrbios

Alimentares, a ser realizada anualmente, na terceira semana do mês
de julho.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo,
o poder público promoverá atendimentos, exames, palestras e outras
atividades que visem à conscientização da população quanto aos
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riscos de desenvolvimento da anorexia, da bulimia, da obesidade e de
outros distúrbios alimentares.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.402/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,
visa alterar o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.566,
de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pavão o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1
e, agora, retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer
para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102,
VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte
deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.402/2007 na forma aprovada no 1º turno

autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.566, de
27/12/2006, a ceder temporária e onerosamente a parte do imóvel não
utilizada, com o objetivo de custear a implantação no local de unidade
de ensino profissionalizante em agroindústria e pecuária. Tal
permissão tem como fundamento o fato de que a referida lei autorizou
o Poder Executivo a doar ao Município de Pavão um terreno edificado,
com área de 21.600m², situado na Fazenda Mironga, no lugar
denominado Córrego Café, naquele Município, para a implantação de
uma unidade de ensino profissionalizante em agroindústria e pecuária,
mas o donatário encontra-se em dificuldades para custear o
empreendimento. A pretendida autorização de cessão onerosa de
parte do imóvel altera parcialmente o parágrafo único do art. 1º da lei
autorizativa, com o objetivo de superar esse obstáculo.

Ressalte-se que a autorização legislativa para alienação de próprio
público é exigência do art. 18 da Constituição do Estado, do inciso I do
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e do § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, sendo a cláusula que determina a
finalidade do bem, consubstanciada no parágrafo único do art. 1º da
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Lei nº 16.566 e no projeto de lei em análise, a demonstração do
interesse público que justifica o negócio jurídico.

Ratificamos que o projeto de lei em análise atende aos preceitos
legais que versam sobre a matéria, além de não representar despesas
para o erário nem acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.402/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio

- Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 1.402/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.566, de 27 de

dezembro de 2006, a ceder a parte do imóvel não utilizada.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.566, de

27 de dezembro de 2006, autorizado a ceder temporária e
onerosamente a parte do imóvel não utilizada, com o objetivo de
custear a implantação no local de unidade de ensino profissionalizante
em agroindústria e pecuária.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.096/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao
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.

Aprovada no 1º turno na forma original, retorna a matéria a esta
Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a contratar

operação de crédito, até o limite de US$50.000.000,00, com o BID. A
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proposição estabelece a obrigatoriedade de que os recursos
resultantes da referida operação de crédito sejam aplicados na
execução do programa Minas Comunica.

A título de contragarantia à garantia prestada pela União, o projeto
prevê a vinculação das receitas tributárias do Estado discriminadas
nos arts. 155, 157 e 159 da Constituição Federal, vinculação essa que
encontra amparo no § 4º do art. 167 do mesmo diploma legal. Dispõe,
ainda, que o Orçamento do Estado consignará, anualmente, os
recursos necessários ao cumprimento da contrapartida financeira do
Estado em projeto integrante do programa Minas Comunica e das
despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de
juros e dos demais encargos pertinentes.

Conforme consta no Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2008-2011, o Minas Comunica tem como objetivo
disponibilizar, até 31/12/2008, o acesso aos serviços de
telecomunicações, especialmente ao serviço móvel com capacidade
de prover telefonia e transmissão de dados; proporcionar infra-
estrutura para acesso aos serviços governamentais por meio
eletrônico em todos os Municípios do Estado; e permitir aos cidadãos
mineiros o acesso ao serviço móvel, com capacidade de prover
telefonia e transmissão de dados, de forma universal, em igualdade de
condições.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos
que não há óbice à efetivação da operação de crédito em análise, sob
a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal
nº 101, de 2000 - e sob o ponto de vista financeiro e orçamentário.

Vale destacar que, não obstante a aprovação da matéria neste
Parlamento, o contrato de empréstimo será analisado pelo Ministério
da Fazenda, por ocasião do envio do pleito ao Senado Federal, nos
termos do art. 29 da Resolução nº 43 daquela Casa, que dispõe sobre
as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização.

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

2.096/2008, no 2º turno.
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Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.038/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.038/2008, de autoria do Deput ado Deiró Marra,
que declara de utilidade pública o Grupo Vida Nova em Cristo, com
sede no Município de Patrocínio, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.038/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Vida Nova em Cristo, com sede

no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Vida Nova em

Cristo, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.049/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.049/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Padre Willy à
Escola Estadual localizada no Município de Jenipapo 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.049/2008

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Jenipapo de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Padre Wil ly a escola

estadual situada na Rua Santos Dumont, n° 120, Cent ro, no Município
de Jenipapo de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.054/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.054/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Comendador Pantaleone Arcuri a
próprio estadual, localizado no Município de Juiz de Fora, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.054/2008
Dá denominação a prédio de propriedade do Estado localizado no

Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Comendador Pantaleone Arc uri o prédio

localizado na confluência da Praça Antônio Carlos com a Avenida
Getúlio Vargas e a Rua Espírito Santo, no Município de Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.057/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.057/2008, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública a entidade El Shaday -
Comunidade Terapêutica um Lugar à Beira do Caminho, com sede no
Município de Muriaé, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.057/2008
Declara de utilidade pública a entidade El Shaday - Comunidade

Terapêutica um Lugar à Beira do Caminho, com sede no Município de
Muriaé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade El Shaday -

Comunidade Terapêutica um Lugar à Beira do Caminho, com sede no
Município de Muriaé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.062/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.062/2008, de autoria do Deput ado José
Henrique, que altera o art. 1° da Lei n° 2.258, de 23 de dezembro de
1960, que declara de utilidade pública o Hospital de São Vicente de
Paulo, de Itanhomi, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.062/2008
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Altera o art. 1° da Lei n° 2.258, de 23 de dezembro  de 1960, que
declara de utilidade pública o Hospital de São Vicente de Paulo, de
Itanhomi.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 2.258, de 23 de dezem bro de 1960,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a As sociação dos

Amigos do Hospital Itanhomi - AAHI -, com sede no Município de
Itanhomi.”

Art. 2° - A ementa da Lei n° 2.258, de 1960, passa a ser: “Declara de
utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital Itanhomi -
AAHI -, com sede no Município de Itanhomi”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.069/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.069/2008, de autoria do Deputado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação Regional Escola Família
Agrícola Paulo Freire – Arefap –, com sede no Município de Acaiaca,
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 2.069/2008
Declara de utilidade pública a Associação Regional Escola Família

Agrícola Paulo Freire – Arefap –, com sede no Município de Acaiaca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional

Escola Família Agrícola Paulo Freire – Arefap –, com sede no
Município de Acaiaca.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 6/5/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Manon

Bernades Rezende, ocorrido no dia 2/5/2008, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008
Presidência dos Deputados José Henrique e Carlos Mosconi

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Registro de presença - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.345
a 2.357/2008 - Requerimentos nºs 2.402 a 2.413/2008 - Proposições
Não Recebidas: Requerimento da Comissão de Segurança Pública -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de
Política Agropecuária e de Saúde e dos Deputados Mauri Torres e
Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Doutor Viana, Carlos Mosconi, Weliton Prado, Getúlio Neiva e Paulo
Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso da
Deputada Elisa Costa - 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 - Dinis Pinheiro

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
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João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - 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 14h9min, 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.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,
de comitiva da Unale e, em nome do nosso Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, agradece a todos os Deputados, em especial ao
Presidente da Unale, Deputado Alexandre Postal, da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul. Desejamos boas-vindas a toda a
comitiva da Unale.

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 2.345/2008
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Arcos, com sede no

Município de Arcos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Arcos,

com sede no Município de Arcos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Santa Casa de Arcos, entidade beneficente, caritativa

e de assistência social, sem fins lucrativos, tem por escopo prestar
assistência médico-hospitalar, laboratorial e ambulatorial à população
de Arcos, especialmente os doentes que não possuam recursos para
o tratamento. Para tanto, mantém hospitais e ambulatórios onde são
atendidos, igualmente, os que podem pagar diárias e taxas fixadas por
sua administração, os que possuem convênios e planos de saúde e os
enfermos carentes. Além disso, promove atividades de ensino e
pesquisa, buscando o aprimoramento da assistência à saúde, à
educação e ao desenvolvimento social.

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
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 2.346/2008
Declara de utilidade pública a Sociedade de Amparo aos Romeiros

Amigos - Saramigos -, com sede no Município de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Amparo

aos Romeiros Amigos - Saramigos -, com sede no Município de Boa
Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: A Sociedade de Amparo aos Romeiros Amigos -

Saramigos -, com sede no Município de Boa Esperança, é sociedade
civil com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que tem como
finalidade promover o bem-estar da comunidade. Sua diretoria é
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
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para a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.347/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Convívio com os

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

Convívio com os Portadores de Câncer do Centro de Minas Gerais -
Convívio -, com sede no Município de Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Doutor Viana
Justificação: A Associação de Convívio com os Portadores de

Câncer do Centro de Minas Gerais - Convívio -, com sede no
Município de Curvelo, é associação civil de natureza filantrópica, sem
fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado.

Essa entidade tem por finalidade congregar pacientes, seus
familiares e amigos; criar uma casa-abrigo, para dar suporte aos
portadores de câncer do Município de Curvelo ou aos que venham de
outras localidades e que necessitem permanecer em Curvelo para
receber apoio e tratamento; prevenir, prestar assistência e amparo a
todos os envolvidos com a doença; promover atividades recreativas e
culturais, entre outras finalidades.

- 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 2.348/2008
Declara de utilidade pública a Associação Nacional dos Servidores

Públicos da Federação - Assebrasp -, 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 Nacional

dos Servidores Públicos da Federação - Assebrasp -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

Associação Nacional dos Servidores Públicos da Federação -
Assebrasp -, com sede no Município de Belo Horizonte. Fundada em
2/3/99, é uma entidade civil de direito privado, suprapartidária, de
âmbitos municipal, estadual e federal, sem fins lucrativos.

Tem como finalidade estatutária principal representar a classe dos
servidores públicos municipais, estaduais e federais integrantes das
administrações direta e indireta, em atividade, aposentados e
pensionistas, defendendo e preservando seus direitos e interesses.

Visa também a congregar os associados promovendo atividades
socioculturais e propiciando informações técnicas sobre as
modalidades de poupança, seguros e assistência previdenciária
acessíveis aos associados, de modo a promover-lhes a melhoria da
qualidade de vida em níveis cultural e de lazer, podendo promover
palestras, conferências, cursos de qualificação e aperfeiçoamento,
entre outros.

Considerando a missão e os objetivos dessa 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 2.349/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Aiuruoca - 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 Aiuruoca - APAE -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A APAE do Município de Aiuruoca é uma entidade sem

fins lucrativos, fundada nesse Município, em 20/3/2003. Tem como
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objetivo primordial melhorar a qualidade de vida das pessoas com
deficiência física e mental, assegurando-lhes o pleno exercício da
cidadania. Encontra-se devidamente registrada no Cartório de Títulos
e Documentos do Município de Aiuruoca, e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.350/2008
Declara de utilidade pública a Casa de Oração Pentecostal

Mensagem de Jesus, com sede no Município de Iguatama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Oração

Pentecostal Mensagem de Jesus, com sede no Município de
Iguatama.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a mencionada entidade, sem fins lucrativos, que tem como
finalidade o trabalho de caráter beneficente, educacional, cultural e
assistencial. No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção
quanto a raça, cor, sexo, condição social ou credo político das
pessoas assistidas e atende com observância dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência.

A entidade 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 Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.351/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
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Radiodifusão de Iguatama, com sede no Município de Iguatama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Radiodifusão de Iguatama, com sede no Município de
Iguatama.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária de Radiodifusão de Iguatama, sem
fins lucrativos, que tem por objetivo executar serviço de radiodifusão
comunitária, estimular o lazer, a cultura e o convívio social, integrar-se
nos serviços de defesa civil, beneficiar a comunidade visando a dar
oportunidade à difusão de idéias. No desenvolvimento de suas
atividades não faz distinção alguma quanto a raça, cor, sexo, condição
social e credo político ou religioso das pessoas assistidas e atende
com observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

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, desta forma, aos requisitos legais.

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 Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.352/2008
Dispõe sobre o fornecimento pelas operadoras de plano de saúde

de livro informativo constando informações de serviços prestados ao
cliente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas prestadoras de serviço de plano de

saúde no Estado de Minas Gerais obrigadas a fornecer a seus clientes
livro informativo dos especialistas, bem como dos demais serviços
credenciados.
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Art. 2º - O livro referente ao artigo anterior conterá:
I - especialista;
II - explicação da especialidade;
III - telefone;
IV - endereço.
Art. 3º - Os livros informativos deverão ser remetidos ao cliente

todas as vezes que houver atualização dos dados do referido
impresso.

Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito

de informação ao cliente de forma clara, correta, precisa sobre
composição, características, qualidades, preço, garantia, bem como
outros dados essenciais aos serviços prestados. Nesse contexto,
temos por óbvio que as operadoras de planos de saúde, prestadoras
de serviço, deveriam assessorar melhor os seus clientes, pois são
freqüentes as queixas relativas à falta de informação sobre o quadro
de profissionais conveniados, bem como sobre os serviços colocados
à disposição.

Conforme consubstanciado no art. 24, inciso V, da Constituição
Federal, a competência para legislar sobre relação de consumo é
concorrente, podendo os Estados da Federação disciplinar a matéria.

Por essas razões, apresento este projeto de lei, para obrigar as
operadoras de planos de saúde a fornecer a seus clientes a relação
impressa e atualizada dos médicos e dos serviços colocados à
disposição dos contratantes do plano. Sendo assim, será atendido o
dever de informação do fornecedor em relação aos direitos básicos do
consumidor.

- 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 2.353/2008
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Dispõe sobre o giz antialérgico no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso do giz

antialérgico nas escolas públicas e privadas do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo único - As escolas mencionadas substituirão o giz de
gesso pelo giz antialérgico.

Art. 2º - As escolas terão o prazo de um ano para se adequar ao
disposto nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: Este projeto de lei visa obrigar as instituições de ensino

público e privado de Minas Gerais a adotar o uso do giz antialérgico.
O giz convencional é causador de muitos processos alérgicos,
especialmente rinites e dermatites, o que se constitui em causas
freqüentes de afastamento dos professores e alunos.

O giz antialérgico, no cálculo utilitário de custo-benefício, leva
enormes vantagens sobre o giz convencional, tanto no aspecto
econômico como no da saúde dos professores e dos alunos. É mais
macio e rende mais, não espalha pó, não suja as mãos, não quebra
com facilidade, é plastificado e não é tóxico.

Diante da importância da matéria, solicito o apoio imprescindível dos
dignos pares para que seja aprovado o projeto de lei ora apresentado.

- 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 2.354/2008
Institui o Banco do Livro nas bibliotecas públicas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Banco do Livro nas bibliotecas públicas do

Estado.
Art. 2º - O Banco do Livro terá por finalidade ampliar o acervo das

bibliotecas públicas do Estado, auxiliar no crescimento de bibliotecas
comunitárias e difundir o hábito de doação de livros literários, revistas,
jornais e filmes didáticos.

Art. 3º - Os doadores receberão o certificado de Amigo do Livro e
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acesso ao acervo.
Art. 4º - Ficam os administradores de editoras de livros literários

situadas no Estado de Minas Gerais obrigados a remeter à biblioteca
pública do Estado três exemplares completos e em perfeito estado de
conservação de cada obra que editarem.

§ 1º - O prazo máximo para a aplicação desta medida será de cinco
dias contados da data do lançamento da primeira publicação da
referida obra.

§ 2º - A obrigatoriedade de que trata este artigo compreende
também a comunicação oficial de todo lançamento e publicação, pelo
autor e pelo editor, à biblioteca pública do Estado.

§ 3º - A biblioteca pública do Estado fornecerá recibos de depósito
de todas as publicações arrecadadas, reservando-se o direito de
determinar a substituição de todo e qualquer exemplar que apresente
falha de integridade física.

Art. 5º - A biblioteca pública do Estado distribuirá as doações para as
bibliotecas públicas do Município, bibliotecas públicas comunitárias e
bibliotecas públicas regionais.

§ 1º - A doação para a biblioteca pública comunitária somente será
realizada se a associação for legalmente reconhecida com o título de
utilidade pública estadual.

§ 2º - Em caso de extinção da biblioteca pública comunitária, as
doações deverão retornar ao Banco do Livro.

Art. 6º - No caso de inobservância dos arts. 4º e 5º, as editoras e as
bibliotecas públicas comunitárias serão multadas em cem vezes o
valor unitário da obra.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: Existe hoje um movimento nacional de promoção da

leitura, ao qual vêm se incorporando uma série de instituições, como
escolas, sindicatos, bibliotecas, centros, associações. Muitos
voluntários desenvolvem significativo trabalho junto à coletividade.

O objetivo precípuo do projeto que apresentamos é a organização e
realização de atividades que estimulem o gosto pela leitura. Dessa
forma, será possível aumentar o número de leitores, ajudá-los a
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descobrir o prazer de ler e a tornar-se também promotores da leitura,
multiplicando o contingente de pessoas envolvidas nesta missão
fundamental de proporcionar ao indivíduo um conhecimento maior do
mundo, estimulando sua criatividade, ampliando seu repertório,
vocabulário, nível de informação e sua compreensão da realidade,
contribuindo de maneira efetiva para a formação de uma sociedade
leitora.

A proposta apresentada tem como objetivo criar o Banco do Livro no
Estado de Minas Gerais, com a finalidade de ampliar o acervo das
bilbliotecas públicas do Estado, auxiliar no crescimento das bibliotecas
comunitárias e difundir o hábito de doação de livros literários, revistas,
jornais e filmes didáticos. Para tanto, contamos com o apoio dos
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 2.355/2008
Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Servilha B –

AFSB –, 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

Filantrópica Servilha B - AFSB -, com sede no Município de Sarzedo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: A Associação Filantrópica Servilha B foi fundada em

1º/3/2003, é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos e
eminentemente assistencialista cujo objetivo se resume na prestação
de assistência social à comunidade carente. Trabalha na educação e
promove campanhas de combate a doenças transmissíveis ou
infectocontagiosas.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente idôneos e não
são remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua
fundação, a entidade vem cumprindo fielmente suas finalidades
estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

- 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 2.356/2008
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Educacional

Paraisense, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e

Educacional Paraisense, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A finalidade da Associação Cultural e Educacional

Paraisense é dar apoio pedagógico aos estudantes paraisenses e da
região Sudoeste de Minas; promover eventos culturais, científicos e
educacionais; administrar órgãos públicos ou particulares relacionados
com a educação, cultura e esporte; defender e preservar o meio
ambiente, promovendo seu desenvolvimento sustentável; estudar,
pesquisar e divulgar as manifestações culturais da região; incentivar,
planejar e realizar, por si ou por força de convênio, acordo ou contrato,
atividades de caráter cultural e profissional; manter intercâmbio com
instituições congêneres do Estado de Minas Gerais e de outros
Estados. Além disso, cumpre os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.357/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Projeto de Assentamento da Fazenda Morro Alto I - II - III,
com sede no Município de Ibiá.

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

Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento da Fazenda
Morro Alto I - II - III, com sede no Município de Ibiá.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de maio de 2008.
Padre João
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do

Projeto de Assentamento da Fazenda Morro Alto I - II - III é uma
entidade beneficente, sem fins lucrativos, fundada em 8/11/98, e tem
por finalidade a prestação de serviços que possam contribuir para o
fomento, a administração e a coordenação das atividades econômicas
e sociais relativas à exploração agropecuária, visando ao melhor
aproveitamento das terras e à melhoria das condições de vida dos
seus associados.

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
apoio dos nobres pares.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.402/2008, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Cap. PM Carlos Gomes da
Costa, Comandante da 186ª Cia. do 39º Batalhão da PMMG, por ter
alcançado o 3º lugar da Aisp 30 da 2ª RPM. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 2.403/2008, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Cruzeiro Esporte Clube pela
conquista do 34º Campeonato Mineiro de 2008. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.404/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Projeto Nosso Sul e
com o Projeto Meninos do Mandu, os quais receberão menção
honrosa no Concurso Boas Práticas, realizado pela Secretaria de
Defesa Social. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.405/2008, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Rinaldo Campos Soares
pela conclusão de seu mandato de 18 anos como Presidente da
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Usiminas. (- À Comissão de Turismo.)
Nº 2.406/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Fetaemg pela comemoração
dos 40 anos de sua fundação. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 2.407/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Super Notícia” pela
comemoração dos seus 6 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.408/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Passos pela
comemoração dos 150 anos de emancipação desse Município.

Nº 2.409/2008, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Formiga pela
comemoração dos 150 anos de emancipação desse Município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.410/2008, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso aos profissionais de Oftalmologia
pela comemoração de seu dia em 7 de maio. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.411/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao CB PM Dirceu Gomes
Leal e SD PM Carlos David Nascimento, que participaram da
operação que culminou com a prisão de dois seqüestradores que
abordaram um estudante de 26 anos, nesta Capital.

Nº 2.412/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
participaram da operação que resultou na prisão do assaltante Elias
Soares Falcão, o Elias Maluco, acusado de libertar, em 18 de março,
10 presos da delegacia de Juatuba.

Nº 2.413/2008, da Comissão do Trabalho, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Ministro da Educação providências com vistas à
manutenção dos repasses direcionados para o Sistema " S ",
evitando-se a transferência desses recursos para outros órgãos e
entidades governamentais.

Proposições Não Recebidas
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- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Da Comissão de Segurança Pública em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Cel. PM James Ferreira dos Santos por
sua posse como Juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
Minas Gerais.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Política Agropecuária e de Saúde e dos Deputados
Mauri Torres e Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, quero cumprimentar a comitiva da Unale com os colegas
Deputados de vários Estados que nos visitam nesta tarde, a imprensa,
os funcionários da Casa, os telespectadores da TV Assembléia e o
público das galerias.

Quero iniciar falando um pouco sobre a Companhia de Fiação e
Tecidos Cedro e Cachoeira, uma empresa com 136 anos de
existência, que nos últimos anos vem sofrendo enormes perdas com a
concorrência desleal dos produtos importados, especialmente os da
China. Apesar de ainda continuar no vermelho, a Cedro e Cachoeira
vem lutando bravamente para retomar o seu crescimento, o que está
conseguindo a duras penas. Com administração vencedora, a
empresa reduziu de maneira digna, no final do ano passado, 75,3% do
seu prejuízo em relação a 2006. Segundo a coluna do jornalista Nairo
Alméri do jornal “Hoje em Dia”, a receita líquida da companhia
avançou 14,4%, para R$352.300.000,00, mas com perdas nas
exportações de R$41.500.000,00. O Diretor-Presidente da Cedro,
Agnaldo Diniz Filho, antecipa que a empresa voltará a ser lucrativa
ainda neste exercício, pois está com a produção vinculada às vendas
e acompanhando melhor a tendência do mercado da moda. Parabéns
à empresa, à sua diretoria e a seus funcionários. Que continuem
assim. São atitudes desse porte que fazem Minas Gerais e o nosso
país crescerem juntos.
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Felicito também outra empresa têxtil, a Estamparia, que reagiu à
demanda do mercado mundial realizando investimentos em suas
unidades localizadas nos Municípios de Diamantina, Gouveia e
Contagem, a fim de aumentar a eficiência geral da empresa, objetivo
este vitoriosamente alcançado, pois ela conseguiu atingir uma liquidez
esperada.

Gostaria também de parabenizar a Fetaemg pelos seus 40 anos de
existência. Fundada em 27/4/68, a Fetaemg tem o compromisso de
defender os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais,
contemplando políticas sociais para jovens, mulheres, a terceira idade,
assalariados rurais, agricultores familiares, assentados da reforma
agrária e meio ambiente. Segundo a Federação, suas ações estão
voltadas para o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário, visando ao bem-estar social de trabalhadores
rurais, assalariados, assentados e agricultores familiares. Por essas e
outras razões que pretendem beneficiar os trabalhadores rurais, a
Fetaemg é digna e merecedora de todas as nossas congratulações,
dos nossos aplausos a todos os seus funcionários, na pessoa do seu
Presidente, meu amigo Vilson Luiz da Silva.

Também quero dizer uma palavra à Emater-MG, outra entidade do
meio rural que também é digna de todas as nossas homenagens, que
está completando 60 anos de existência. Criada em 1948, a Emater
foi a primeira experiência brasileira direcionada para a introdução de
novas técnicas de agricultura e economia doméstica, o incentivo à
organização e à aproximação do conhecimento gerado nos centros de
ensino e de pesquisa aos produtores rurais. Ela tinha como símbolo o
jipe e era dotada de equipes de trabalho em Municípios de Minas
Gerais, as quais prestavam assistência técnica aos agricultores que a
solicitassem.

No decorrer dos anos, a Emater cresceu surpreendentemente e,
hoje, está presente em 785 Municípios mineiros. Felizmente, a
empresa também tem inovado ao adquirir uma maturidade ainda rara
nas entidades de nosso país, pois abriu o leque de negociações com
os seus funcionários, através do Sindicato dos Trabalhadores em
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais –
Sinter-MG. A Emater e o Sinter estão discutindo a tabela salarial dos
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funcionários, buscando chegar a um consenso na elaboração de uma
única proposta de plano de cargos, salários e carreira da Emater-MG,
que será encaminhado ao Executivo.

Parabéns por tão relevante e madura atitude dos funcionários, dos
sindicalizados e da diretoria da Emater, hoje presidida pelo ilustre Sr.
José Silva Soares, a quem cumprimentamos, como também ao Sr.
Lúcio Passos Ferreira, Diretor-Geral do Sinter.

Quero também, Sr. Presidente e Srs. Deputados, relatar um fato que
vem acontecendo hoje na cidade de Sete Lagoas, mas que poderá
acontecer em qualquer outra cidade do nosso Estado e do nosso país.
Ontem, eu e quatro colegas Deputados estivemos em Sete Lagoas,
na reunião de preparação do seminário “Minas de Minas”. A
Assembléia está itinerante visitando as comunidades e as cidades. Lá,
cumprindo o papel de todos nós, Deputados, ouvimos as lideranças
dos vários setores de produção mineral, em que a região é muito rica,
e pudemos colher as informações que nos trarão subsídios para, entre
9 e 12 de junho próximo, na Assembléia, discutirmos e debatermos,
num seminário de grande importância para Minas Gerais, a
consecução de uma política minerária madura para o Estado.

Para nossa surpresa, constatamos uma preocupação enorme do
Prefeito e das lideranças de Sete Lagoas. A Prefeitura, com muito
trabalho, está conseguindo encaminhar e implantar na cidade a
Ambev, que irá fazer um investimento na montagem de uma indústria
de bebidas - cervejaria principalmente -, firmando ainda mais a
instalação do distrito industrial da cidade de Sete Lagoas.

Para nossa surpresa, após a Secretaria de Meio Ambiente fornecer
a certificação para a implantação ou o início da construção desse
empreendimento de grande porte, com investimento de
aproximadamente R$500.000.000,00 em Sete Lagoas, o que trará
emprego para 1.200 pessoas - aliás, serão 1.200 famílias amparadas,
trabalhando e tendo seus direitos a partir da implantação dessa
empresa -, a Prefeitura também dando as autorizações e os
licenciamentos, assim como o IEF, a Sudam e o órgão ambiental
municipal, enfim, após tudo pronto para o início do empreendimento, o
Ministério Público Estadual bloqueou a iniciativa, pondo em risco a
sua implantação em Sete Lagoas. Isso trará um prejuízo social
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extraordinário para o Município e o Estado, além de prejuízo financeiro
para o seu desenvolvimento.

Gostaria de dizer que já estamos procurando solucionar esse
problema. Espero que consigamos a partir da interlocução com o Dr.
Jarbas Soares, nosso Presidente da Procuradoria do Estado, para que
o Dr. Alex Santiago, nosso Promotor, com sua sensibilidade, permita,
segundo um entendimento, que esse empreendimento se instale
definitivamente para o desenvolvimento e o progresso de Sete Lagoas
e da sua gente e o engrandecimento de Minas Gerais.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Doutor Viana. Gostaria de parabenizá-lo pelo
pronunciamento. Dentro do nosso contexto, pela admiração que
temos pelo seu trabalho, colocamo-nos inteiramente à sua disposição
nessa empreitada visando a esse grande empreendimento para Minas
Gerais. V. Exa. já tem debatido esse assunto. Faço coro com V. Exa.
por suas manifestações.

Aproveito o ensejo para registrar que hoje, às 15h30min, o
Governador Aécio Neves estará no Expominas para participar de um
encontro com todos os Prefeitos Municipais, quando serão assinados
convênios junto à Sedru. Quero ressaltar, neste momento, o trabalho
do Deputado Dílzon Melo liberando recursos para obra de
saneamento e de esgotamento sanitário nos Municípios mineiros.
Sem dúvida nenhuma, é um grande momento para os Municípios e,
particularmente, para o governo Aécio Neves. Nesse encontro,
juntamente com o nosso Secretário Dílzon Melo, estarão presentes
todos os Prefeitos, participando desse grande momento para a
melhoria do saneamento básico do Estado. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Doutor Viana - Este Deputado faz coro com o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, a fim de reforçar o belo trabalho que vem
prestando para Minas Gerais o Deputado Dílzon Melo, nosso colega
de Assembléia, por várias vezes Deputado e que atualmente é
Secretário da Sedru. Hoje ele assinará com o Governador um número
extraordinário de convênios com várias cidades, principalmente
atendendo aos bairros de periferia e às comunidades rurais carentes
na área de saneamento, em todos os sentidos - saneamento básico,
conforme a palavra diz, tão necessário à vida e ao desenvolvimento
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dos munícipes e dos Municípios. Parabenizo o Deputado Dílzon Melo,
atualmente Secretário, pelo trabalho que vem desenvolvendo no
segundo mandato do Governador Aécio Neves.

Portanto, Sr. Presidente, para finalizar, quero falar da preocupação,
na minha fala na tarde de hoje, em dar uma solução para a questão
da implantação da Ambev em Sete Lagoas. Convoco a sensibilidade
humana do Promotor Alex Santiago a fim de superar algumas
pequenas dificuldades que são perfeitamente solucionáveis e
acatáveis e de permitir o licenciamento final, para que Sete Lagoas
obtenha esse empreendimento e busque o desenvolvimento não só
para o Município, mas também para a população e a comunidade.
Essas eram as minhas considerações na tarde hoje, Sr. Presidente e
Deputados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, representantes da imprensa, platéia que se encontra
presente, telespectadores da TV Assembléia. Gostaria, Sr. Presidente,
de fazer com muita satisfação um relato sumário a respeito de uma
viagem feita na última segunda-feira a Andradas e a Poços de Caldas
com o nosso Deputado Marcus Pestana, Secretário de Saúde. Foi
uma viagem extremamente produtiva, muito importante não só para as
duas cidades, mas também para todo o Sul de Minas, especificamente
muito importante para a saúde da população dessas duas cidades. O
Secretário Marcus Pestana foi primeiramente a Andradas para
inaugurar o pronto-socorro municipal e uma unidade básica de saúde,
que fica em um bairro periférico da cidade e, na realidade, congrega
vários bairros da região, com uma grande população. Será implantada
nessa unidade básica de saúde primeiramente três, depois quatro
equipes do Programa Saúde da Família - PSF -, e sua inauguração
contou com a presença de Margot Pioli, Prefeita Municipal; Delvo
Stivanin, Vice-Prefeito; Paulo Diogo Rosa, Presidente da Câmara
Municipal; Deputado Federal Geraldo Tadeu, majoritário na cidade; e
diversas autoridades do nosso Município. Essa unidade básica de
saúde foi muito elogiada pelo Secretário Marcus Pestana por seu
projeto, pelo esmero de sua construção, um prédio moderno, amplo,
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muito bem projetado e construído, enfim, em condições de dar um
bom atendimento à população da região, e recebeu o nome de um
ilustre médico andradense falecido há alguns anos, o Dr. Leopoldo Pio
Magalhães, que por muitos anos exerceu em Andradas, com
competência e zelo, a profissão de médico, com um caráter
profundamente humanitário, sendo, portanto, muito justa a
homenagem que se fez a essa figura ilustre.

Portanto, Sr. Presidente, é uma satisfação anunciar aqui desta
tribuna a inauguração de uma unidade de saúde básica dessa
importância, que terá um papel fundamental na saúde da população
da minha terra, Andradas, que fica, a partir de agora, com uma
estrutura de saúde mais completa, mais definida, em condições de dar
o atendimento que a nossa população precisa e merece ter, apenas
com a dificuldade que não ocorre somente naquela cidade, mas que
há em todo o Estado, a dificuldade de se encontrar o médico
especialista em PSF, o médico generalista, que, infelizmente, falta
hoje em nosso país.

O País está fazendo um esforço gigantesco para mudar a situação,
com as dificuldades da saúde e a falta de recursos. Esse programa
está sendo tão bem trabalhado em nosso Estado pela Secretaria de
Saúde e tem a aceitação plena dos Prefeitos, mas esbarra nesse
obstáculo. Montam-se as equipes, os agentes comunitários são
escolhidos de uma forma muito correta e adequada, entretanto,
infelizmente, vivemos a dificuldade de encontrar o chefe da equipe: o
médico generalista. Essa - espero eu - é uma dificuldade
momentânea, que deve ser corrigida para que a unidade básica de
saúde possa funcionar em sua plenitude.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Sr. Presidente, Deputado
Carlos Mosconi, a quem agradeço o aparte, estava ouvindo
atentamente as palavras de V. Exa. quanto à visita do nosso ilustre
Secretário Marcus Pestana a sua cidade para inaugurar mais uma
sede de unidade básica de saúde que abriga os PSFs e lembrei-me
de que realmente esse Secretário tem feito, com apoio do Governador
Aécio Neves, uma repaginação dos PSFs, investindo nessas sedes
próprias. Lembro-me muito bem de que, quando montamos as
primeiras equipes em Uberaba, alugávamos casas pequenas em que
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abrigávamos os PSFs. Agora, essas cidades passaram a investir, por
meio do governo do Estado e do Secretário, nessas sedes. Sei que
ainda faltam muitas a serem feitas, mas o perfil começa a ser mudado
exatamente por meio da atuação do governo do Estado.

Gostaria, Deputado Carlos Mosconi, de dizer da alegria de ter aqui,
em nosso meio, uma figura tão ilustre como V. Exa., sempre
preocupado com os problemas da saúde. É um médico e já ocupou
vários cargos nessa área, inclusive no governo federal, e está sempre
contribuindo com os governos estadual e federal. Hoje, empresta a
esta Casa, como Presidente da Comissão de Saúde, seu nome e sua
experiência e ainda nos enriquece sempre com suas palestras, visitas
e conhecimentos. Queria parabenizá-lo. Com certeza, sua
participação nesta Casa tem trazido caminhos muito interessantes.
Deixo esse abraço a V. Exa. e meu reconhecimento, de público, e o
do nosso partido por sua experiência em saúde e pela contribuição
que tem trazido a esta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço muito ao Deputado Fahim
Sawan o seu aparte que, sem dúvida alguma, enriquece meu
pronunciamento. Faço aqui uma lembrança: V. Exa., em suas
participações nas reuniões da Comissão de Saúde, por diversas
vezes fez relatos, abordando questões da sua cidade, Uberaba - que
V. Exa. tanto preza -, e trazendo experiências vitoriosas, como a
questão do PSF, montado lá pelo Estado, pela Secretaria Estadual.
Agradeço muito o aparte de V. Exa.

Sr. Presidente, além de inaugurar a Unidade Básica de Saúde, o
Secretário inaugurou o pronto-socorro do Município de Andradas, com
um prédio novo, bastante amplo, adequado, que faz uma conexão
interessante com a Santa Casa do nosso Município e, portanto,
complementará o atendimento oferecido naquele hospital. Isso é muito
importante. Estava lá presente o Provedor da Santa Casa, o ex-
Prefeito Valdemar de Souza Franco e toda a sua equipe, com
profissionais de saúde que já estão trabalhando no local. Quero
registrar também o empenho da Prefeita Margot Pioli para que essas
duas obras fossem feitas na cidade e também para que tivessem seu
mobiliário e equipamentos. Tanto para a Unidade Básica de Saúde
quanto para o pronto-socorro, já foram licitados e adquiridos pela
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Prefeitura Municipal. Parte já foi entregue, e o que falta estará lá nos
próximos dias para que a população possa ser atendida.

Fico muito satisfeito, porque isso dá uma estrutura, como nunca
houve, ao setor da saúde no Município de Andradas, uma estrutura
com condições de atender plenamente a população, que já conta com
algumas unidades em pleno funcionamento, como o Centro de
Atenção à Saúde da Mulher e da Criança. Na cidade, já havia um
posto de saúde em pleno funcionamento, com os equipamentos e em
condições de atender a população daquela cidade, como também as
de Albertina e Ibitiúra de Minas, cidades vizinhas do Município de
Andradas e que agora terão um local mais amplo e adequado de
atendimento.

Sr. Presidente, o pronto-socorro tem, nas suas instalações, dois
amplos salões de observação médica, tanto masculino como feminino,
quase que substituindo uma unidade semi-intensiva. Portanto dando
aos pacientes condições de ali ficar, sem o drama que ocorre hoje
com a transferência de pacientes, especialmente para as UTIs das
nossas cidades, as quais são raras e não atendem, nem sequer de
longe, a demanda da população.

Em seguida, Sr. Presidente, dirigimo-nos a Poços de Caldas, onde o
Secretário Marcus Pestana foi recebido pelo Vice-Prefeito da cidade,
Paulinho Couro Minas, uma vez que o Prefeito Sebastião Navarro se
encontrava em Belo Horizonte para assinatura de convênios e para
audiências em algumas secretarias. Portanto o Vice-Prefeito recebeu
o Secretário, e ficamos em uma reunião, também com o Deputado
Federal Geraldo Tadeu, na Santa Casa de Poços de Caldas - maior
hospital da região do Sul de Minas -, para que alguns projetos de
reformulação daquele nosocômio pudessem ser apresentados ao
Secretário Marcus Pestana. E isso foi feito pela direção técnica da
Santa Casa, pela superintendência e pelos médicos que ocupam
algumas posições, como a chefia de oncologia, o Dr. Romeu
Nacarato; pela chefia da UTI, o Dr. José Tasca; e outros que ali se
manifestaram. Eles levaram ao Secretário a necessidade de uma
reformulação e uma readequação do hospital a fim de atender à
demanda, que é grande naquela região. No que diz respeito à
ampliação da UTI de adultos, de 10 leitos, passaria para 12; e a UTI
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neonatal passaria, dos 4 leitos atuais, para 10. Queria dizer que
realmente essa é uma necessidade da cidade, uma vez que faltam na
região leitos para o atendimento de pacientes graves, daqueles que
necessitam de um atendimento que só pode ser realizado nesses
locais, nas UTIs.

O Secretário recebeu muito bem as propostas, mas naturalmente
isso fica na dependência da questão orçamentária. Sabemos que os
recursos para a saúde não são fáceis. Podemos louvar, e falo isso
com muita satisfação na presença do Deputado João Leite - que aqui
nos está ouvindo - e dos Deputados Doutor Rinaldo e Hely Tarqüínio,
a iniciativa do Estado, que tem procurado aumentar o seu orçamento
para a saúde, com repasses feitos de forma suplementar, já feitos
pela Secretaria de Planejamento. Nos meses iniciais do ano, chegou a
aproximadamente R$150.000.000,00, o que aumenta, portanto, o
percentual de gastos com saúde do governo do Estado no seu
orçamento, definido para o setor saúde.

É interessante fazer essa observação no momento em que,
lamentavelmente, temos o corte do orçamento federal para a saúde
de R$2.600.000.000,00. Além da apresentação desse projeto, para
uma readequação da UTI no hospital, da maternidade e da pediatria,
portanto no atendimento da mulher e da criança, foi também
apresentado ao Secretário um novo projeto para a construção de um
serviço de oncologia, um centro de especialização de atendimento
oncológico, o qual podemos chamar de Cacon. Seria um atendimento
completo, em laboratório, quimioterapia e radioterapia, portanto
dotando a cidade de Poços de Caldas e toda a região do Sul de Minas
de condições para o atendimento oncológico, que é, sem dúvida
alguma, uma enorme prioridade do setor de saúde, porque os
pacientes com esse problema não podem ficar esperando
atendimento de maneira incompleta e inadequada, com grande risco
para a condição de vida.

O Secretário também recebeu esse projeto de uma maneira muito
positiva, por isso acredito que teremos êxito na condução dessas
solicitações feitas pela comunidade de Poços de Caldas.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer que saímos dali e fomos
ver a construção do Hemocentro de Poços de Caldas, que está sendo
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realizado pelo governo do Estado. Foi feita a doação de um imóvel
pela Prefeitura Municipal, e o Estado está colocando lá recursos da
ordem de R$2.000.000,00 para a construção do Hemocentro, que
será acrescido de um centro de atendimento à saúde da mulher e da
criança. Foi um dia bastante laborioso, mas enormemente produtivo,
com benefícios reais para a população não só a das minhas queridas
cidades de Andradas e Poços de Caldas como também a de toda a
região do Sul de Minas.

Então, para encerrar minhas palavras, quero deixar consignado o
meu agradecimento e os agradecimentos da nossa região pela
atenção que o Secretário Marcus Pestana tem dado à região e pela
atenção do Governador Aécio Neves à região Sul de Minas, que
realmente tem sido muito beneficiada, como todas as outras regiões
do nosso Estado, por suas ações positivas e competentes. Era o que
eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de cumprimentar a todos e

todas e dizer que está sendo realizado no Expominas um importante
evento, o 25º Congresso Mineiro dos Municípios. Esses congressos
são importantes para que o poder público municipal possa debater o
que já estamos discutindo na Assembléia há algum tempo, que é o
repasse dos recursos para os Municípios. Sou Presidente da
Comissão de Assuntos Municipais, e realmente a distribuição do bolo
é muito injusta. Os Municípios ficam com uma fatia muito pequena. Na
Comissão de Assuntos Municipais fizemos um levantamento, temos
os dados de todas as regiões do Estado e detectamos que de 10% a
20% de tudo que o Município gasta é atribuição do Estado e da União.
Na área da segurança pública, por exemplo, se o Município não fizer
convênio com as Polícias Civil e Militar, dando manutenção ao
veículo, colocando combustível, praticamente a segurança pára. Além
disso, os Municípios cedem funcionários para as áreas da saúde e da
educação, para o Judiciário, para o Ministério Público, para o TRE, e
ai do Prefeito se não fizer isso. Se o Prefeito não fizer isso, é
perseguido. A questão da autonomia e da fragilidade é muito séria. Os
Municípios têm que ter uma fiscalização firme e rígida de forma a
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garantir sua autonomia e sua independência, sem fragilizar as ações
do poder público municipal, que, de certa forma, fica totalmente
fragilizado ao assumir atribuições que não são suas. O Município tem
que cooperar, mas não pode assumir atribuições do Estado e da
União. A cada dia tanto o Estado quanto a União jogam mais e mais
responsabilidades para os Municípios. Só para dar um exemplo, o
ICMS, imposto tipicamente municipal, tem 75% do seu total destinado
para o Estado, restando apenas 25% para ser distribuído entre 853
Municípios. Vinte e cinco por cento do ICMS é distribuído entre 853
Municípios, e 75%, que é o grande bolo, fica com o Estado. Com isso,
o transporte escolar, inclusive dos alunos do ensino médio, tem que
ser garantido pelo Município. O Prefeito é sempre cobrado pela
população em relação ao atendimento a todas as áreas, e várias
dessas áreas são de atribuição do Estado e da União. Temos, então,
de rever o pacto federativo.

O Deputado Elismar Prado apresentou uma emenda à reforma
tributária justamente fazendo essa modificação, aumentando a
participação dos Municípios na fatia do ICMS. Ele apresentou também
uma outra emenda muito importante, a que estabelece uma alíquota
máxima do ICMS para a energia elétrica, que é um bem público
essencial, em 25%. Em Minas Gerais, o ICMS da conta de luz chega a
42% com a cobrança por dentro. É o mais caro do Brasil no que se
refere às contas de energia elétrica para residências. Esperamos que
os Deputados Federais tenham sensibilidade e aprovem essa
emenda. Falando em conta de luz, temos a grata satisfação de ver,
em 56 anos, uma redução nas contas de luz. Depois de mais de cinco
décadas, é o primeiro ano em que não há o aumento. Melhor ainda,
houve uma redução de 17,11% para as residências, para o pequeno
comércio e para a pequena indústria. A população já está recebendo
essa conta de luz com desconto. Sentirá de forma integral quando as
contas deste mês de maio chegarem. Por outro lado, apesar de ter
havido a redução, que foi uma grande vitória, a conta de luz
continuará cara, por isso é muito importante a população, as crianças
e os estudantes economizarem. É fundamental também não deixar os
aparelhos ligados na tomada, pois há o sistema “stand-by”, que
continua consumindo energia. Portanto essa conscientização por
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parte da sociedade é de extrema importância. Assim travaremos essa
luta em relação ao ICMS. Se a reforma tributária não definir o
percentual, poderemos resolver aqui mesmo, na Casa. Um dos
primeiros projetos apresentados foi o que apresentei propondo a
redução da alíquota do ICMS para 25% da conta de luz. Basta o
governo ter sensibilidade, e poderemos aprová-lo, independentemente
das ações federais. A Assembléia Legislativa tem total autonomia para
definir essa alíquota. Já foi provado que isso é totalmente possível. A
população de Minas Gerais terá uma redução em torno de
R$900.000.000,00, quase R$1.000.000.000,00, em benefícios para
quase 800 Municípios em que a Cemig atua. Esse é o valor que a
população pagará a menos neste ano. A Cemig, os acionistas, o
governo, de uma forma em geral, proporcionarão uma redução para a
população nesses valores a que me referi. Tenho um documento em
mãos no qual a Dra. Joíza, Diretora da Aneel, relatora do processo de
revisão tarifária da Cemig, reconhece que a participação dos
Deputados Estaduais e Federais, das entidades, das associações,
bem como as campanhas com mais de 500 mil assinaturas
contribuíram significativamente para a decisão de reduzir a tarifa.
Além disso, vale lembrar que Minas Gerais teve o maior número de
propostas encaminhadas à Aneel em relação a todas as revisões
tarifárias de todos os Estados do Brasil. A relatora, inclusive, colocou
em seu parecer que um dos pontos que a ajudou a definir esse índice
de 17% foi justamente toda essa campanha, o abaixo-assinado, a
participação popular nos outros dias e no dia da audiência pública,
bem como as contribuições recebidas. É um documento histórico.
Serve até mesmo para as pessoas acreditarem que é possível lutar e
é possível vencer. Estamos aqui anunciando uma nova luta, a do
Seguro Obrigatório. Continuaremos com a discussão relativamente à
tarifa de energia, principalmente quanto à tributação, aos encargos
que, ao todo, chegam a mais de 60% do valor da conta. Só o ICMS
deste Estado chega a 42%. O projeto continuará tramitando na
Assembléia.

O Deputado Federal Elismar Prado está com um projeto em
tramitação na Câmara dos Deputados, e já estamos lançando uma
nova campanha. Da mesma forma que a Igreja tem suas campanhas,
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cada ano discutindo um assunto, escolheremos um tema e iremos até
o fim com ele. Inicialmente, faremos uma devassa relativamente ao
seguro obrigatório, o DPVAT, cujo valor é absurdo. Se compararmos
os valores, veremos que o proprietário de uma moto que pagava de
seguro obrigatório, até há poucos anos, R$36,00, hoje está pagando
R$254,00. Já estamos fazendo levantamento de vários casos. Queria
que as pessoas que pudessem encaminhassem ao nosso gabinete
exemplos de casos por elas vividos. Se a pessoa sofrer algum
acidente, para receber o valor do seguro obrigatório enfrentará uma
burocracia, uma dificuldade enorme. Trata-se de uma maldade, de
uma injustiça. A papelada é exagerada. O cidadão tem direito de
receber indenização do seguro obrigatório, pelo qual paga muito caro.
Todavia, ele fica, por anos, enrolado com a burocracia. Às vezes nem
recebe o valor a que tem direito. No período em que houve o aumento
do valor pago do seguro obrigatório, houve aumento, na mesma
proporção, do valor da indenização a ser paga? Não aumentou. O
proprietário de veículo pagava R$36,00 pelo seguro obrigatório há
alguns anos, mas hoje tem de pagar R$87,00. Esse dinheiro vai para
a Federação Nacional das Seguradoras - Fenaseg. Nós, desta Casa,
estaremos atuando nessa frente, em conjunto com o Deputado
Federal Elismar Prado. Faremos uma série de levantamentos, e já foi
realizada uma CPI com esse escopo. Nós nos debruçaremos sobre o
tema, analisaremos toda a documentação. Faremos uma devassa,
uma investigação completa, o que não será realizado da noite para o
dia. O processo de investigação será longo, demorará cerca de um
ano, dois anos para começar a surtir efeito. Concederei aparte ao
Deputado Délio Malheiros, que já vem debatendo esse tema há algum
tempo. Recentemente entrou com ação na Justiça e poderá dar-nos
importante contribuição, significativo subsídio em relação ao DPVAT,
ao seguro obrigatório.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
fico satisfeito por saber que V. Exa. também ingressou nessa luta.
Nesses últimos 10 anos, tenho-me empenhado contra uma quadrilha
que opera, de forma oculta, a administração do DPVAT.
Lamentavelmente, os órgãos que nos deveriam ajudar nessa batalha
estão todos silentes neste momento. Em quase todos os anos desta
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última década, tenho entrado na Justiça, ou contra o aumento do
DPVAT, ou contra o congelamento das indenizações, ou contra as
fraudes cometidas pelas seguradoras no que diz respeito ao DPVAT e
também relativamente aos intermediários. Hoje o principal
responsável pelos aumentos exagerados do DPVAT é a União. Em
2003 estive em Brasília com o Ministro Palocci, que parecia ter a boa
intenção de moralizar o DPVAT. Passei a ele todas as informações
necessárias, até mesmo a minuta de um decreto, e qual não foi nossa
surpresa quando o Ministro baixou novas resoluções, dessa vez
aumentando o valor do DPVAT, beneficiando as seguradoras. Existe,
Deputado, um órgão neste país - e digo “órgão” porque este possui
entranhas no poder público - chamado Fenaseg, que é a instituição
responsável pela arrecadação do DPVAT, que agora repassou tal
competência para a Seguradora Líder, que pertence a todas as suas
seguradoras acionistas. Se fossem feitas gestões junto ao governo
federal, principal arrecadador do DPVAT, pois fica com cerca de 58%
da arrecadação, talvez nossa voz tivesse eco. V. Exa., sendo do PT, e
o governo Federal do mesmo partido talvez nos ajudem a moralizar o
DPVAT. Não digo que estou cansado, já que não me canso de lutar
contra esse golpe que prejudica o cidadão brasileiro. Para se ter uma
idéia, são arrecadados anualmente cerca de R$4.000.000.000,00,
menos de R$700.000.000,00 são utilizados para pagamento das
indenizações, R$3.400.000.000,00 são pulverizados entre várias
instituições públicas e privadas, muitas das quais não têm nada a ver
com o interesse público. As famílias que dependem da arrecadação
do DPVAT estão à mingua, têm de cumprir verdadeira via-crúcis para
receber R$13.200,00, valor inferior aos 40 salários mínimos previstos
na Lei nº 6.194, de 1974. Portanto, este Deputado tem lutado e será
um parceiro de V. Exa. nessa luta referente ao DPVAT. Temos
interesse em moralizar esse seguro e acabar com a verdadeira
quadrilha que opera por trás dele.

O Deputado Weliton Prado - Com certeza, Deputado Délio
Malheiros, seu apoio será fundamental, considerando-se o subsídio
que possui. São 10 anos de luta. Entraremos na campanha, de
cabeça, lutaremos para valer. Sabemos que a batalha será pesada,
pois temos informações de que se trata de uma verdadeira máfia.
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Vamos fazer uma investigação profunda. O Deputado Elismar Prado
comprometeu-se em acompanhar todas as ações em nível federal.
Então, ele solicitará todas as informações e procedimentos
necessários. Certamente, obteremos sucesso, assim como obtivemos
na luta pelo fim da taxa de incêndio referente às residências. Muitas
pessoas não acreditavam que conseguiríamos isso, mas fomos lá,
insistimos e, depois de mais de dois anos de briga, conseguimos
revogá-la. Ademais, conseguimos impedir a cobrança da taxa para
chamar a polícia. No tocante à Cemig, muitos não acreditavam que
conseguiríamos reduzir a conta, já que isso nunca havia acontecido.
Em 56 anos, é a primeira vez que a conta é reduzida.

No tocante ao seguro obrigatório, as pessoas já estão pensando em
como participar da campanha. Quando há mobilização, participação e
união, saímos vitoriosos. Portanto, vamos realizar uma grande
campanha envolvendo as entidades, associações, enfim, a população
em geral. Vamos realizar todos os levantamentos necessários. Como
já disse, a luta não será fácil nem dará resultados da noite para o dia,
mas, em médio prazo, saberemos quanto a população gasta e quanto
é realmente aplicado. Lutaremos para que se promovam modificações
na legislação, bem como para que se impeçam novos aumentos. Não
sei se conseguiremos fazer com que o valor seja reduzido, mas
pretendemos impedir que ocorram novos aumentos. Como se sabe,
nos últimos anos o valor passou de R$36,00 para R$254,00. Todos os
anos esse valor está aumentando. Então, queremos pelo menos
impedir que, nos próximos anos, esse valor seja aumentado. Além
disso, continuaremos com a campanha pela redução do ICMS da
conta de energia elétrica em Minas Gerais, que é de 42%. Agradeço
ao Presidente em exercício, Deputado Carlos Mosconi. Fiquei muito
feliz ao conhecer de perto o trabalho de V. Exa., que é reconhecido
como o pai do SUS no Estado e no País. Eu não sabia disso. É muito
importante tomarmos conhecimento de fatos como esse. Sinto-me
muito feliz por conhecer sua trajetória, sua luta, principalmente em
defesa da saúde em nosso país.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Agradeço-lhe as
gentis palavras a meu respeito, Deputado Weliton Prado.
* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Com a palavra, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Carlos
Mosconi, é uma honra poder falar em uma sessão comandada por V.
Exa., especialmente em um momento em que recebemos uma boa
notícia vinda de Brasília. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar
a Medida Provisória nº 418, que é a penúltima fase para a implantação
da Zona de Processamento de Exportação - ZPE - de Teófilo Otôni,
única de Minas e do Leste brasileiro e uma das duas únicas que estão
prontas para receber investimentos, as empresas. Tudo está
prontinho, arrumadinho, asfaltado, com prédios, e a administração
está toda certinha.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um comentário sobre a ZPE. Na
minha terra, dizem que a ZPE tem um monte de pais e mães. Todo o
mundo tomou conta da ZPE. Mas, Sr. Presidente, por uma questão de
gratidão, preciso - e na minha terra falamos que a gratidão é a
memória do coração - lembrar aqui na Assembléia que esse trabalho
foi iniciado, ainda na gestão do Presidente José Sarney, pelo seu
amigo e então Deputado Federal Luiz Leal, que conseguiu, quando
Ibsen Pinheiro era Presidente da Câmara dos Deputados, aprovar o
primeiro projeto que criava as ZPEs no Brasil.

Posteriormente, Luiz Leal deixou a política e eu fui eleito Deputado
Federal. Agradeço ao Presidente Itamar Franco, que, substituindo o
Presidente Collor, em outubro, na reta final do seu governo, assinou
decreto autorizando as obras para as instalações da ZPE de Teófilo
Otôni.

Sr. Presidente, agradeço ao ex-Governador Eduardo Azeredo, que,
a meu pedido, investiu US$5.000.000,00 na infra-estrutura de bairros
e da ZPE de Teófilo Otôni. Agradeço também ao Prefeito Dr. Samir,
que desapropriou os primeiros 11ha do terreno para fazer a obra da
ZPE. Agradeço, sobretudo, ao Deputado Federal Ademir Camilo,
porque todo esse processo andou, aprovamos na Câmara e no
Senado Federal. O Presidente da República deu autorização.

Infelizmente, no governo Fernando Henrique, sob pressão do José
Serra e do Aloísio Mercadante, houve uma marcha a ré porque havia
um detalhezinho. Os dois primeiros projetos estavam encaminhados



416

para Brasília, mas precisavam da aprovação do Conselho Nacional da
ZPE, formado por seis Ministros. Esses seis Ministros foram
convencidos pelo José Serra e pelo Mercadante de que isso seria um
grande prejuízo para São Paulo, que já deteve 60% do PIB nacional,
mas que hoje só detém 45%. Os dois achavam que São Paulo não
poderia perder mais e convenceram os seis Ministros do Conselho de
que não deveriam aprovar os dois projetos iniciais das ZPEs.

Sr. Presidente, com muita tranqüilidade, continuamos essa busca da
implantação da ZPE. Chegamos a entrar na Justiça, quando
ganhamos a ação no STF contra o governo, que não aprovou os
projetos que foram apresentados depois de dois anos. Aí, veio o
governo Lula, e todo esse processo recomeçou do zero.

O Deputado Federal Ademir Camilo realizou um belíssimo trabalho e
conseguiu aprovar novamente a lei que criava as ZPEs,
regulamentando-as na Câmara dos Deputados. Fomos ao Senado. Se
não fossem o Sarney e o Jereissati, não teríamos essa nova lei que
está sendo finalizada no Congresso Nacional. O então Presidente
Sarney, que começou o processo em 1988, hoje Senador, agora nos
propiciou a condição de o Senado Federal aprovar, trabalhando junto
com o Senador Tasso Jereissati.

Tudo de bom, maravilhoso, e aprovou. E o Presidente Lula vetou 21
artigos da lei e demorou seis meses para enviar a Medida Provisória
nº 418, que há dois meses e meio está tramitando.

Mais uma vez, Sr. Presidente, quero agradecer ao Deputado Federal
Ademir Camilo seu excelente trabalho de conseguir, na tarde de
ontem, fazer a conversão da Medida Provisória nº 418 em lei, para
que, em seguida, ela seja encaminhada ao Senado.

A maioria das pessoas não sabem o que é Zona de Processamento
de Exportação - ZPE -, mas todos acham muito bom a Zona Franca
de Manaus. Na verdade, a ZPE é o instrumento mais vigoroso de
desenvolvimento econômico das regiões deprimidas. Aliás, ela foi feita
na Coréia do Sul, na Tailândia, em Hong Kong, em Barcelona, na
Espanha, que era o país mais pobre da Europa, e em todos os
lugares, como é o caso dos Estados Unidos da América, que são a
Capital mundial do poder financeiro e têm mais de 200 ZPEs. A China
explodiu o seu crescimento com mais de 500 ZPEs. Da mesma forma
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a Índia, que, até a década de 90, tentou fazer um modelo diferenciado
que não funcionou, mas, do século passado para cá, isto é, de 1990
em diante, começou a modificar o seu sistema, mais ou menos como
é o modelo brasileiro, e hoje ela conta com um crescimento de 7% ao
ano. Aliás, a Índia está tirando da pobreza absoluta mais de 100
milhões de pessoas por ano e as incorporando à sociedade ativa,
justamente em decorrência das mais de 200 ZPEs.

Enquanto isso, nós queremos criar no Brasil, desde 1988, apenas 18
ZPEs. Mas essa briga danada com São Paulo continua tentando
impedir que o resto do Brasil cresça. Muito me preocupa que
venhamos a ter um dia mais um dos muitos Presidentes paulistas que
já tivemos, para poder puxar a brasa para a sardinha de São Paulo.

Então, Sr. Presidente, essa notícia dos Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha e também do Norte de Minas é muito importante. As
pessoas não têm a menor idéia do que venha a ser uma ZPE, mas
nós tentamos explicar-lhes por meio de um jornalzinho que fiz e
distribuí, em 20 mil exemplares, mas isso ainda foi pouco, por isso
ocupo esta tribuna para dizer isso aos empresários. Aliás, no dia em
que fiz uma entrevista com o jornalista João Carlos Amaral, um
empresário telefonou para ele para saber como isso funciona. Temos
todas as informações, mas não podemos fazer uma divulgação
sistemática porque essa matéria ainda está pendente, já que temos de
esperar o Senado apreciar a Medida Provisória nº 418 para depois
convertê-la em lei.

Sinteticamente, a ZPE se parece com a Zona Franca de Manaus,
mas há dois diferenciais. No sistema brasileiro, existem duas formas
de isenção para exportação. A ZPE abarca essas duas formas e
acrescenta mais uma, que é a isenção de Imposto de Renda por cinco
anos. Isso se caracteriza por uma liberação que foi feita na nova lei,
que estabeleceu que 20% de todo produto ali constituído poderá ser
vendido no mercado interno, o que impossibilita o investimento com
um pouquinho mais de tranqüilidade.

O Presidente da Associação Brasileira da ZPE, Elson Braga, tem
acompanhado esse assunto desde 1988, e vejam que, de 1988 para
2008, são 20 anos. Ele tem todas as avaliações necessárias, após
contatos feitos nas várias ZPEs do mundo, especialmente na de
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Dubai, para afirmar que teremos garantias de investimentos no Brasil.
Vou dizer agora um número que as pessoas não estão acostumadas a
ouvir: US$10.000.000.000,00 poderão ser investidos nas 18 ZPEs do
Brasil em apenas cinco anos. Há recursos disponíveis e empresas
internacionais que já trabalham em ZPEs em todo o mundo e que
estão dispostas a vir para o Brasil no momento em que o Senado
terminar de apreciar a Medida Provisória nº 418. Alguns amigos dizem
que pareço o D. Quixote, porque luto por idéias que só vão acontecer
daqui a 10 anos, algumas delas só depois que eu morrer. Lutamos por
uma estrada para nossa região, não porque sou sonhador, mas
porque já tivemos uma. No século XIX, tivemos a estrada de ferro com
575km de extensão, que dava suporte à produção da nossa região,
carregando café, milho, cacau, pimenta-do-reino e poaia para o porto
de Caravelas, por meio do navio Peruípe, comprado por Theóphilo
Benedicto Ottoni para atender a população do Rio de Janeiro com a
produção dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. As pessoas não
conhecem a história do Brasil e não sabem que existiu um certo
Visconde de Mauá, grande figura, que fez 157km de estrada de ferro e
ficou famoso no Brasil. Theóphilo Benedicto Ottoni fez 575km e foi
afastado da história porque fazia oposição ao governo imperial,
porque não beijava a mão do Imperador, porque era um liberal lutando
contra a estrutura do império. Um precursor da luta pela república, que
pegou em armas e foi preso em Santa Luzia por Duque de Caxias. Na
minha cidade, havia uma praça que se chamava Duque de Caxias, e
quando me elegi Prefeito, a primeira coisa que fiz foi pedir aos
Vereadores que mudassem o seu nome para Praça Germânica, em
homenagem à colonização alemã. Por que temos de fazer uma
homenagem a Duque de Caxias na minha cidade, se Theóphilo Ottoni
foi preso por ele? Não havia como, e tiramos o nome dele para
colocar o nome que homenageia os colonos que forjaram aquela
colonização preparada por Ottoni.

A ZPE, Sr. Presidente, sei que V. Exa. entende. Sonhar é
absolutamente necessário. Perquirir as autoridades para que elas
também não pensem só no hoje ou nos 4 anos deste mandato, mas
pensem nos 8, 10, 20 anos que virão, fazendo com que haja
possibilidade de crescimento. A pobreza das Regiões Nordeste e
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Norte de Minas é também do Noroeste por tabela, pois hoje já chega
até à região da Deputada Elisa, o Polígono da Seca já está chegando
a Governador Valadares e ao Vale do Rio Doce. Por incúria
administrativa, por não prevenirem, por não sonharem, por não
acreditarem. Um dia, cheguei à Alemanha, e, conversando com
algumas pessoas e mostrando como era nossa região, eles diziam
que não poderia ser possível haver tanta riqueza e as pessoas
viverem em tanta miséria. Nossa região está assentada sobre a maior
província pegmatítica das Américas, mas as pessoas não sabem o
que é silício, água marinha, topázio, alexandrita, não sabem o valor de
uma pedra. Vimos esse esforço fantástico para exportar
US$1.000.000.000,00, e só o setor de gemas tem uma parcela
pequena do potencial mineral da nossa região. Só ele sonega
US$3.000.000.000,00 de exportação por ano no Brasil. Porque a
burocracia dificulta tanto, e ainda vem o meio ambiente atrapalhar o
cidadão que fura um buraquinho para fazer uma lavrinha. Em 10 dias,
ele fura 200m debaixo da terra para fazer um túnel, com quase zero
de dano ambiental, mas a perseguição é total, sendo a menor multa
de R$3.458,00. O cidadão que está passando fome arrisca na ousadia
de sonhar em buscar uma pedra preciosa, sofre, envelhece
precocemente buscando essa pedra preciosa, mas a “burrocracia” do
meio ambiente o prejudica. A falta de estímulo do governo o prejudica.
E estamos com milhares e milhares de pessoas vivendo na mais
absoluta pobreza humana, sentadas em cima de alexandritas, águas
marinhas, topázios, quartzos, cristais de rocha - importantes -, silício,
minério de ferro, calcário, cauim, etc. Estamos assentados em cima de
um pote de ouro, mas morrendo de fome.

Sr. Presidente, minha fala sobre a ZPE é um registro histórico,
porque tenho certeza que, como já tive notícias hoje, pela manhã, vão
tentar usar politicamente as ZPEs nas próximas eleições. Mas não
posso aceitar que isso aconteça sem que me pronuncie: quem criou a
Zona de Processamento de Exportação foi o ex-Deputado Federal
Luiz Leal. A ele é que devemos homenagear. Como Deputados,
apenas demos seqüência e fizemos o que era nossa obrigação, nada
além disso. Os Prefeitos Édson Soares e Samir e os Deputados
Getúlio Neiva e Ademir Camilo cumprimos nossa obrigação de
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acompanhar a luta desse cidadão que marcou a vida de Teófilo Otôni.
Minha homenagem sincera, Presidente, ao ex-Deputado Luiz Leal.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Deputado Getúlio
Neiva, quero associar-me às suas palavras em homenagem ao
Deputado Luiz Leal, uma vez que sou testemunha do trabalho
desempenhado por V. Exa. e por ele na Câmara dos Deputados, pela
criação das ZPEs. Lembro-me de uma audiência pública realizada em
Teófilo Otôni há muitos anos, com a presença do então Presidente da
Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro, e com a participação de toda a
bancada federal de Minas Gerais, em apoio à criação da ZPE naquela
cidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, mineiros que nos acompanham pela TV Assembléia,
público presente, voltamos à tribuna para tratar de um assunto antigo,
mas até hoje sem resposta por parte do governo de Minas. Refiro-me
a quase um ano de cobrança da tribuna desta Casa, durante nosso
primeiro ano de mandato; passados mais de 12 meses, o problema
voltou a aparecer.

Fato é que a Cemig, a Companhia Energética de Minas Gerais,
comprometeu-se junto ao Governador, em reunião com a bancada do
Norte de Minas, em dezembro do ano passado, que em 30 dias iria
ligar a energia elétrica desses poços artesianos em dezenas de
Municípios da nossa região. Mas a promessa não foi cumprida, e as
pessoas continuam sem abastecimento de água em centenas de
comunidades da nossa região. Ainda ontem recebi um telefonema de
um líder comunitário da cidade de Itacambira, que me relatou:
“Deputado Paulo Guedes, há três anos, quando você ainda não era
nem Deputado, o DNOCS perfurou e equipou 10 poços artesianos em
Itacambira; mas até hoje, Deputado, a Cemig não ligou a energia
desses poços”. O mesmo está acontecendo em Manga, São
Francisco, Mirabela, Varzelândia, Pedras de Maria da Cruz, Ibiracatu,
Icaraí de Minas, Luislândia e tantas outras cidades da nossa região.

Fico impressionado com a falta de sensibilidade por parte da
diretoria da Cemig. Não quero fazer crítica aos servidores da Cemig,
pelo contrário, mas ao comando. Está faltando ordem. A diretoria da



421

Cemig não cumpre ordem nem do Governador, que fez uma
determinação numa reunião com mais de oito Deputados da nossa
região, e, até hoje, não tomou nenhuma providência. Da mesma
forma, o Programa Luz para Todos está paralisado em nosso Estado,
durante um ano. Há um ano o Luz para Todos não faz uma ligação
porque a Cemig não produz nada. A empresa só pensa em lucrar e
vender energia para as grandes empresas, para outros Estados e
outros países e se esquece de que é uma empresa pública do povo
mineiro, sustentada por nós.

Portanto, fica aqui, mais uma vez, a nossa indignação e o nosso
repúdio contra a atual diretoria da Cemig, insensível, gente que
parece não ser mineira, que não tem o espírito de Minas, parece que
não corre em suas veias o sangue do povo mineiro. É impressionante,
até uma vergonha, este Deputado e tantos outros virem a esta tribuna
falar por dezenas de vezes, parece que estamos falando para o vento.
Ninguém ouve, ninguém toma providência. Teremos que ir à Justiça
ou fazer como alguns segmentos da sociedade, procurando resolver
de outra forma. Teremos que reunir as comunidades do Norte de
Minas, os Presidentes de associações, as pessoas que estão sem
água, colocá-las num ônibus e invadir a Cemig, acampar aqui para ver
se a diretoria toma alguma atitude.

É impressionante a falta de sensibilidade dos Diretores. Como se
perfura um poço artesiano que atenderá dezenas de famílias, põe-se
a caixa d’água, a bomba e a tubulação, e as pessoas continuam a ter
que beber água de carro-pipa, andar 3km, 4km, 5km, 10km, para
pegar água? E a nossa Companhia Energética de Minas Gerais, que é
concessionária única do Estado, que tem responsabilidade, obrigação
e dever de resolver as ligações de poços artesianos, que são
prioritários, nada faz. Sem energia, até conseguimos viver, mas, sem
água, ninguém consegue. Para que o abastecimento de água chegue
a essas comunidades, precisamos da energia. Temos poços
artesianos, Deputada Elisa Costa, a 30m da rede, e a Cemig não faz a
ligação, há mais de três anos. Não podemos mais aceitar essa
morosidade, esse desrespeito com o povo do Norte de Minas.

Fica aqui, mais uma vez, registrada a indignação do nosso povo, da
nossa gente, das nossas comunidades rurais, dos nossos líderes
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comunitários. Daremos prazo e, se não resolverem, teremos que fazer
talvez como o MST: trazer aqui centenas de pessoas que estão sem
água por causa da ligação da energia, que está há três anos na fila de
espera.

Se fosse uma empresa deficitária, até entenderíamos, poderia estar
faltando dinheiro. Mas, só no ano passado, a Cemig lucrou
R$2.000.000.000,00. O povo mineiro paga a conta de energia mais
cara do mundo, então não há justificativa para essa morosidade. Não
estamos pedindo favor, é um direito dessas comunidades.

Como concessionária pública, a Cemig tem a responsabilidade de
honrar o seu papel e de fazer a ligação da energia desses poços
artesianos nos Municípios e nas comunidades rurais do Norte de
Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.411 e 2.412/2008, da Comissão de Segurança
Pública, e 2.413/2008, da Comissão do Trabalho. 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 12ª Reunião Ordinária, em 6/5/2008, dos
Requerimentos nºs 2.264/2008, do Deputado Célio Moreira,
2.267/2008, do Deputado Walter Tosta, e 2.269/2008, do Deputado
Doutor Viana; de Política Agropecuária - aprovação, na 12ª Reunião
Ordinária, em 6/5/2008, do Projeto de Lei nº 2.146/2008, da Deputada
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Elisa Costa; e de Saúde - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em
7/5/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.143/2008, do Deputado Fábio
Avelar, 2.180/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, 2.202/2008,
do Deputado Dimas Fabiano, e 2.238/2008, do Deputado Juninho
Araújo, e dos Requerimentos nºs 2.230 e 2.234/2008, do Deputado
Doutor Viana, 2.249/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e
2.262/2008, do Deputado Doutor Viana (Ciente. Publique-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Deputado Carlos Mosconi, Presidente em
exercício, gostaria de cumprimentar V. Exa. por esta reunião, e Minas
Gerais, ou seja, todos os que nos acompanham. Quero fazer um
agradecimento à TV Assembléia pela importante iniciativa de hoje,
que coincide com a Presidência do Deputado Carlos Mosconi.
Convidados por toda a equipe da TV Assembléia, abordamos um
debate, uma reflexão sobre a imigração no Vale do Rio Doce, em
Minas Gerais e no Brasil. O Deputado Carlos Mosconi participou
conosco desse debate, juntamente com o Prof. Durval, da PUC, que
também faz estudos nessa área, e o Sr. Antônio Linhares,
Coordenador do Centro de Apoio e Assistência Técnica - Ciat -, uma
agência de desenvolvimento de Governador Valadares que trouxe
uma experiência para contribuir com as alternativas de
desenvolvimento para políticas de emigração. Quero registrar a
importância desse debate para Minas, pois a emigração é um
fenômeno não só do Brasil, mas também mundial. Falei no debate
sobre quantas pessoas já migraram do Nordeste para o Sul e para o
Sudeste, de Minas Gerais para o Norte e para o Sul do País. Temos
de destacar que há uma grande movimentação há alguns anos em
algumas áreas de Minas Gerais. O Deputado Carlos Mosconi também
abordou esse tema em relação ao Sul de Minas, especialmente Poços
de Caldas, onde já há uma forte emigração para diversos países da
Europa. No Vale do Rio Doce, ao longo das últimas décadas, há uma
grande emigração, especialmente de valadarenses, para as regiões
dos Estados Unidos, para os diversos Estados, países da Europa
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como Portugal, Austrália, enfim, para muitos países no exterior.
A grande discussão desse momento, abordada nesse debate, é que

há hoje um grande retorno das famílias para o Vale do Rio Doce e
Governador Valadares, e quais são as alternativas que a cidade e a
região podem oferecer às famílias que estão retornando, as que
permaneceram e que possuem familiares no exterior e as que
continuam, ou parte dessas famílias, ainda no exterior, especialmente
nesses países. Considero várias frentes de atuação. Primeiro,
políticas de desenvolvimento que devem ser pensadas para as
famílias que continuam em Governador Valadares, no Vale do Rio
Doce e em tantas outras cidades, cuja parte de familiares migrou para
esses países. Se, por um lado, essa migração soluciona um problema
e uma busca de oportunidades econômicas, por outro, na remessa de
dólares para essas famílias, traz problemas sociais no dia-a-dia das
famílias. Se os pais emigram, as crianças, os adolescentes e os avós
muitas vezes ficam. Essas crianças às vezes apresentam problemas,
dificuldades na escola, em virtude da separação familiar. Às vezes as
famílias ficam endividadas porque, quando enviam os seus familiares,
precisam contrair dívidas para a passagem e para os primeiros meses
de estada nesses países. Da mesma forma, isso acontece com a
própria cidade, pois a remessa de recursos acaba inflacionando
determinados setores da economia, como, por exemplo, o setor
imobiliário, a construção de moradias, terrenos que se tornam mais
caros na região. Então temos problemas sociais e econômicos. Se,
por um lado, ir para o exterior traz algumas soluções para quem vai,
por outro, deixa dificuldades sociais para quem fica. Para esses,
temos algumas alternativas já em andamento. O coordenador do Ciat,
uma ONG não governamental, tem recebido recursos do governo
federal por meio da Fundação Banco do Brasil e da Fundação FC
Union, que é americana e tem investido no Brasil em alternativas de
geração de emprego e renda para as famílias dos brasileiros,
especialmente dos mineiros da cidade de Governador Valadares.
Essas alternativas passam pela organização das famílias em grupos,
detectando-se suas habilidades, potencialidades e vocações. Por
meio de estímulos, incentivos e qualificação e formação profissionais,
são desenvolvidos projetos na indústria de confecção, de sabão e de
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fruticultura, e, para a nossa juventude, nas pequenas fábricas de
bambu. Vários grupos hoje se estão organizando para buscar
soluções, especialmente as mulheres, as mães e os jovens, a fim de
permanecer em Governador Valadares e no Vale do Rio Doce. Essa
experiência se expande para vários Municípios da região. Somente
nos dois anos de experiência do Ciat, já foram criados por esses
grupos organizados aproximadamente 400 postos de trabalho
gerando renda para essas famílias.

Para as famílias que permanecem no exterior, é muito importante o
acompanhamento, pois encontram dificuldades, especialmente no
reconhecimento de seu trabalho, de seus direitos sociais, de sua
aposentadoria, da educação para seus filhos e da necessidade de
acompanhamento de sua saúde. Todos os que estão no exterior
precisam receber, por parte do governo brasileiro, da Embaixada, do
Ministério das Relações Exteriores, um acompanhamento para que
seus direitos sociais e humanos sejam reconhecidos e atendidos. Eles
precisam ser bem recebidos, e aproveitamos para questionar a
maneira como os brasileiros foram recebidos na Espanha e tiveram de
retornar ao Brasil. Isso acontece com muitos valadarenses, que
muitas vezes são presos porque não têm documentos e ficam em
prisões, maltratados. E eles têm muita dificuldade de retornar, pois
não possuem recursos para tal. Além disso, muitas famílias que
perdem seus entes queridos enfrentam dificuldades no translado para
o Brasil, que é muito caro e difícil. Basta citar aqui - e estou vendo o
João, que coordenou um debate sobre o tema na TV Assembléia - o
caso do Jean Charles, nosso grande cidadão, que foi assassinado em
Londres: sua família enfrentou dificuldades para receber seu corpo. E
lembro ainda que ele foi assassinado pela polícia londrina. Isso
acontece em todos os translados. Quero registrar, portanto, essas
dificuldades de quem está lá e das famílias que sofrem diariamente,
pois, além de seus familiares estarem lá, eles enfrentam dificuldades
no trabalho, no reconhecimento de seus direitos humanos e,
principalmente, no tratamento como ser humano. Agora, há esse
grande fenômeno que estamos acompanhando: o retorno de uma
grande maioria das famílias para o Vale do Rio Doce, para o Sul de
Minas, para Governador Valadares, uma vez que, com o real bastante
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valorizado diante do dólar, já não recebem o mesmo salário de antes,
ao mesmo tempo em que há o bom desempenho da economia
brasileira, que hoje já oferece alternativas de melhores salários e
empregos a fim de que os brasileiros retornem a suas residências e a
sua terra natal. Além disso, as leis americanas e dos demais países
estão muito duras com os imigrantes.

Mas a região do Vale do Rio Doce e Governador Valadares
precisam oferecer alternativas neste momento e sair da sua
encruzilhada. Precisam oferecer alternativas socioeconômicas e
desenvolvimento sustentável às famílias que estão voltando, às que
residem e permanecem na cidade, para que tenham oportunidade,
principalmente para a nossa juventude.

Quero falar aqui de algumas políticas de desenvolvimento, algumas
iniciativas públicas e algumas iniciativas de investimento privado que
já iniciam um ciclo de desenvolvimento, mas é preciso articular ações
desde as iniciativas locais da organização das famílias para, com a
sua vocação, empreenderem alternativas. É preciso articular recursos
e iniciativas públicas. É preciso um investimento maciço do governo
federal, do Presidente Lula, nessa região. Essa região tem de ser
destaque nos investimentos a serem recebidos do governo, das
políticas federais. Estamos recebendo, na região, investimentos do
PAC, nas várias administrações, Teófilo Otôni, no Mucuri, Mantena,
no Vale do Rio Doce, Governador Valadares e tantas cidades, como
Dom Cavati e Tarumirim. Há também iniciativas da criação da
Universidade Federal do Mucuri e do Jequitinhonha e a extensão
universitária que deverá chegar a Governador Valadares através da
UFMG. Essa universidade vem, por meio do conhecimento, da
pesquisa e das novas alternativas de vagas no ensino superior,
garantir formação profissional, ética e humana para a nossa região.
Há também a chegada do Cefet, que também terá vocação regional.
Trata-se de uma iniciativa de toda a região do Vale do Rio Doce para
que os nossos jovens tenham formação técnica, profissional e
busquem alternativas de emprego, com melhor disputa no mercado de
trabalho e tenham, seja no campo, seja na sede da cidade, garantia
de melhores condições e melhor escolha para a sua própria vida.

Governador Valadares fará parte da região do Vale do Rio Doce do
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Territórios da Cidadania no próximo 2009. Aí sim, um conjunto de
políticas serão destinadas, através de vários Ministérios, para
implantação de políticas públicas na área da saúde, de geração de
trabalho e renda, de emprego e de oportunidades para os que se
encontrarem no campo ou na cidade. Há o Pronaf, com o
fortalecimento da agricultura familiar, pois a nossa região tem de, além
de melhorar a produtividade da agropecuária, garantir as experiências
positivas e de produção da agricultura familiar no Vale do Rio Doce.

Há outras alternativas, uma delas agora passa pela industrialização,
Deputado Carlos Mosconi: a região poderá receber uma unidade
industrial da Aracruz Celulose, que, junto às fábricas que já existem
na região, junto às indústrias que existem em Governador Valadares,
no Vale do Rio Doce, as pequenas e médias, somam-se para expandir
a indústria. A industrialização pode ser um passo importante para a
geração de trabalho e renda para nossa região. E essa
industrialização precisa do conhecimento e da educação para garantir
a formação profissional na nossa região.

Precisamos de alternativas de investimentos no turismo, de
investimento e fortalecimento do comércio. São todas possibilidades,
com recursos do Estado de Minas Gerais, com projetos que venham a
reduzir a violência, a criminalidade, como o Fica Vivo, o Travessia, o
Poupança Jovem.

São projetos que estão chegando a Governador Valadares e ao Vale
do Rio Doce para buscar soluções de curto, médio e longo prazos.

Então deixo aqui, mais uma vez, a voz do Vale do Rio Doce em
todas essas necessidades apresentadas pelos seus 101 Municípios.
Quero destacar que a nossa região deve oferecer alternativas para
fixar sua população em sua terra, em Governador Valadares, no Vale
do Rio Doce, em Minas e no Brasil. Nosso apelo é para que o Estado
brasileiro ofereça condições para que todos permaneçam aqui. Temos
um país cheio de potencialidades, de água, de terra, de um povo
trabalhador. Nosso PIB cresce, nesse momento, mais de 5%, tendo
gerado, em 2007, 1.700.000 empregos e podendo gerar, neste ano, 2
milhões de empregos. O desemprego tende a cair na nossa região.
Haverá mais empregos, e nossas famílias, nossas comunidades,
nossa população, terão alternativas de permanecer em sua terra com
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a família, com espaços de lazer e oportunidades de escolha.
Quero agradecer esse debate à TV Assembléia, coordenada pelo

jornalista João Carlos; ao Deputado Carlos Mosconi e a todos que
participaram, porque este é o momento de dar visibilidade ao que está
acontecendo na nossa região.

Deixo aqui o nosso apelo ao Governador de Minas, Aécio Neves, e
ao Presidente Lula para que somem esforços junto aos Deputados de
todo o Rio Doce, às forças empresarias, sociais e políticas. Essa
região precisa de um olhar especial, de atendimento e um
investimento maciço em políticas públicas. Muito obrigada.

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 - Meu querido Presidente, Deputado
Carlos Mosconi, para mim é uma honra poder retornar à tribuna sob a
Presidência de V. Exa.

Aproveitando, vou fazer uma pequena prestação de contas dos
resultados alcançados pela visita da Comissão de Saúde desta
Assembléia, comandada por V. Exa., a Teófilo Otôni, quando os
problemas de saúde daquela cidade-pólo foram levantados de forma
tranqüila. Posteriormente tivemos uma reunião com o Secretário de
Saúde, Dr. Marcus Pestana, que definiu investimentos em Teófilo
Otôni, na área da saúde, da ordem de R$16.000.000,00. Então, neste
momento, Sr. Presidente, gostaria de prestar contas.

Quanto ao Hospital Santa Rosália, os recursos do Pró-Hosp já foram
acertados, estão sendo pagos, não existe nenhum problema. O
Hospital Vera Cruz, fechado na atual administração petista de Teófilo
Otôni, será transformado, e as obras já começaram. Na porta de
entrada para o Hospital Santa Rosália, teremos leitos e algumas
especialidade médicas. O Hospital São Vicente de Paulo, que também
estava praticamente fechado, começou a atender, e lá está sendo
implantado um serviço de oncologia, ainda não autorizado. O Hospital
Municipal, que tinha sido fechado pela administração petista,
finalmente voltou a funcionar. O Pronto-Socorro Municipal, que
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também tinha sido fechado pela administração petista, foi reaberto
com recursos do Estado, graças ao resultado das visitas feitas por V.
Exa. a Teófilo Otôni com a Comissão de Saúde, e também ao
Secretário de Saúde, é claro, com o nosso pedido e a nossa
presença.

Entendemos que saúde é um bem maior. A despeito das disputas
políticas, não podemos perpassar por nossas vidas apenas com
picuinhas e delgadezas paroquianas. É preciso que sejamos
altaneiros para cuidar das coisas mais importantes da política.

Por isso, Deputado Carlos Mosconi, Presidente desta reunião e da
Comissão de Saúde, fazemos esta prestação de contas breve. Quero
dizer que havia apenas 3 equipes do Programa Saúde da Família -
PSF - dos 14 que existiam em 2005. Fecharam 11; funcionavam 3.
Depois da visita de V. Exa. e com o apoio - é preciso agradecer - da
Promotoria da Justiça do Ministério Público, com determinação e
termo de ajustamento de conduta, foi possível refazer o programa que
existia em dezembro de 2004. Voltamos a ter todos os PSFs e mais
um.

O governo do Estado já está licitando, Sr. Presidente, as obras de
reforma e ampliação de seis postos para transformá-los em postos de
PSFs também. Então não está faltando dinheiro nem esforço do
Estado, que compensa o nosso trabalho de parlamentares, como o de
V. Exa., que gastou tempo aqui, na Comissão, viajou para Teófilo
Otôni com os companheiros da Comissão, gastou tempo comigo indo
ao Secretário, pedindo ao Governador investimentos para socorrer o
povo sofrido da nossa querida Teófilo Otôni.

É preciso fazer o registro que o desastre que existia já não é tão
grave, está sendo compensado com investimentos e recursos do
Estado de Minas Gerais.

O que me arrepia, Sr. Presidente, é a cara-de-pau da Prefeitura em
colocar lá, nas ruas da cidade, vários “outdoors”, dizendo que, com
recursos próprios, a Prefeitura melhora a saúde. Isso não é apenas
inverdade, mas uma baita mentira. Os recursos que estão sendo
aplicados na saúde em Teófilo Otôni, bem como os investimentos
todos, estão sendo bancados pelo governo do Estado, graças a esse
olhar magnânimo do nosso Governador Aécio Neves, da postura em
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defesa dos cidadãos do Secretário Marcus Pestana e do esforço de
Deputados que não são da minha região, como V. Exa., mas que
foram lá nos socorrer naquele momento de dificuldades em que a
população estava desesperada por falta de atendimento médico.

Ainda há problemas. A dengue está lá espraiando-se. Temos
problemas seriíssimos ainda no atendimento de pronto socorro, mas,
graças a Deus, não está tão mal como a Somália, como era em 2005
e até o final de 2006. As coisas começaram a mudar em 2007, com a
participação nossa. Temos de dar graças a Deus de termos, no
governo do Estado, um homem que não olha diferenças partidárias,
mas que olha o povo, olha diretamente as pessoas, sem se preocupar
com partido político para outorgar uma ajuda quando é necessária.

Esse é um breve relato, Sr. Presidente, a fim de registrar aqui a
minha gratidão a V. Exa. e a todos os membros da Comissão de
Saúde.

Temos uma outra notícia muito boa que atinge também a área da
saúde. Ontem foi publicado um edital para atender a nada mais, nada
menos que 460 localidades dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e
o Norte de Minas com esgoto e água tratados. Os recursos que o
governo havia destinado, na ordem de R$200.000.000,00, pela
licitação, passaram para R$390.000.000,00. A Copanor, que esta
Assembléia criou, que votamos, que tem sede em Teófilo Otôni por
benevolência dos companheiros Deputados do Norte de Minas, que
comigo ajudaram a pedir que a sede fosse para aquela cidade, para
gerar emprego, riqueza para o nosso povo e melhorar o mercado de
trabalho, já está funcionando a todo o vapor. O edital já foi publicado.
Estamos aguardando agora o inícios das obras. Em virtude de prazos
para edital, para contrato, há uma demora. As coisas públicas têm de
ser muito transparentes, e o Governador Aécio Neves não abre mão
disso. As obras devem começar no princípio de agosto. Tenho
certeza, Sr. Presidente, que, no prazo máximo de um ano e meio,
essas 460 localidades já estarão plenamente atendidas com redes de
esgoto e de água, com água e esgoto tratados.

A entrega das obras do novo presídio de Teófilo Otôni, as quais
custaram R$11.000.000,00, estava prevista para 15 de abril. Cabe-me
aqui confessar, Sr. Presidente, meu desalento, porque a empreiteira
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que pegou a obra a realizou sem se preocupar com o esgoto sanitário
para 298 detentos, mais os funcionários. Não é possível jogar tal
esgoto simplesmente no meio do mato. Seria necessário haver uma
captação, uma estação de tratamento de esgoto. Lamentavelmente,
ou não colocaram isso no projeto, ou a empreiteira falhou, ao não
revelar, ao longo de quase dois anos de obras, que havia necessidade
dessa estação de tratamento de esgoto para mais de mil pessoas
daquele presídio.

Na semana passada, graças ao apoio do Dr. Márcio Kangussu, que
está capitaneando e dirigindo a Copanor, foi feita a liberação para que
a própria Copasa fizesse o trabalho num prazo máximo de 30 dias.
Assim, teremos, até o final de maio, prazo para que seja feita uma
obra provisória do sistema de esgoto a fim de que os presos possam
ser recambiados daquele cadeião infecto e imundo de Teófilo Otôni
para o presídio que fica ao lado da penitenciária agrícola, na região do
Alto do São Jacinto.

Muitas coisas boas estão acontecendo em Teófilo Otôni. Lamentável
é que, da parte da gestão municipal, as coisas não estejam evoluindo.
Eles não estão conseguindo acertar. Anunciam milhões de PACs para
lá, de PACs para cá, e as obras não acontecem, o que deixa as
pessoas desalentadas. Gostaríamos de pedir a essas pessoas que
tivessem um pouco mais de paciência. Temos certeza de que, no
futuro, as coisas podem mudar. O governo do Estado está
empenhado em participar do processo de ajuda a Teófilo Otôni.
Temos outras notícias além das ZPEs já anunciadas no primeiro
tempo desta nossa reunião e que talvez sejam o investimento mais
importante da história da cidade, levando para lá as indústrias pelas
quais o povo tanto reclamou a vida inteira.

Eu perguntava, quando Prefeito pela primeira vez, em 1983; quando
Deputado Federal e quando Prefeito pela segunda vez, quando o
povo nos apertava pedindo indústrias: como fazer indústrias em um
lugar distante de Belo Horizonte, de Salvador, do Rio, que não
possuía mercado consumidor? Estávamos isolados no meio do mato,
perdidos em uma região completamente desassistida. Como pedir a
um Prefeito que levasse indústrias para uma cidade que não tinha
pessoas para comprar os produtos ali fabricados? A própria população
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não compraria o que ali fosse produzido. Existem na região algumas
pequenas indústrias cujos produtos são exportados. Não há
capacidade de compra. É necessário, assim, haver um sistema de
exportação, seja para o resto do País, seja para o exterior.

Para exportar, no entanto, há o problema do cobertor curto. Caso
fossem trazidas as indústrias, não haveria como exportar o produto.
Aliás, esse é um problema não só de nossa região, mas também do
País. O grande gargalo da economia brasileira é a falta de infra-
estrutura, a falta de estradas, a falta de portos, a falta de aeroportos e
a falta de esquemas de logística capazes de proporcionar aos
produtores tranqüilidade para produzir e vender.

A minha Teófilo Otôni está recebendo do governo do Estado o que
merece e até um pouco mais. O Governador Aécio Neves não falhou
conosco, assim como não falhou o Presidente Lula. O grande drama é
que a Prefeitura fica uma semana inadimplente, uma semana
adimplente, da mesma forma como ocorre com o cidadão,
relativamente ao SPC. Ninguém sabe o que é Siafi, o que é Cagec.
Quando falamos esses nomes aqui, as pessoas pensam que são
palavrões. São simplesmente o SPC, a Serasa das Prefeituras. Se a
Prefeitura está devendo, não consegue recursos de parte alguma.
Ninguém consegue recursos, embora o Presidente Lula, no ano
passado, tenha feito uma medida provisória permitindo até que
recursos do PAC fossem investidos ao longo da campanha eleitoral,
liberados a qualquer instante, como se fossem recursos obrigatórios.
A lei eleitoral não permite o repasse voluntário, mas o Lula inventou
uma forma, no ano passado, de resolver o problema. Talvez nosso
Presidente possa nos ajudar, passando por cima das exigências
legais - SPC ou Serasa das Prefeituras, Siafi ou Cagec. Talvez assim
possamos conseguir alguns recursos ainda neste ano.

Pergunto-me se vale a pena nos preocuparmos com isso, visto que
já se passaram três anos e três meses. Faltam nove meses; a
campanha eleitoral inibe a administração. Restam três meses de
trabalho. Então, mesmo que haja dinheiro, penso que não será
possível executar as obras de que precisamos em Teófilo Otôni, o que
é lamentável. Gostaria que a administração petista, em Teófilo Otôni,
tivesse acertado. Venderam muita esperança, muita ilusão.
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A universidade federal foi um grande ganho político, mas, na
verdade, já estava negociada por mim, quando Prefeito, e pela Reitora
Mirelle. Tudo já estava negociado; apenas foi realizado depois. Além
disso, o convênio com a UFMG, com o qual vários cursos já estão
funcionando em Teófilo Otôni e na universidade de Diamantina,
também foi negociado por mim e pela Secretária Vanessa. Estão lá a
Unipac, a Iesfato e a Doctum, e oferecemos mais um curso na Fenord.
Sr. Presidente, hoje Teófilo Otôni é uma cidade universitária. Por
incrível que pareça, entre as cidades-pólo de Minas, é a que detém
maior percentual da população com nível universitário. Hoje 3% de
sua população tem nível universitário, graças aos investimentos que
fizemos ao longo dos anos, levando para lá entidades capazes de
manter os cursos superiores. Ao final, Sr. Presidente, sinto grande
alegria ao saber das boas notícias veiculadas pelo governo do Estado.
Diante disso, afirmo a V. Exa. que a luta valeu a pena e certamente
valerá daqui para a frente.

O meu mais profundo e sincero agradecimento ao Deputado Carlos
Mosconi. Teófilo Otôni rende-lhe homenagens pelo grande trabalho
realizado, que ajudou o Estado a fazer o investimento de
R$16.000.000,00 na infra-estrutura da área da saúde. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Somos nós que
devemos agradecer-lhe, Deputado Getúlio Neiva, a detalhada e
cuidadosa prestação de contas que faz, referente às modificações
ocorridas no setor de saúde em Teófilo Otôni, depois da profícua visita
da Comissão de Saúde à referida cidade, no início do ano passado.
Aliás, essa visita, que contou com sua presença, foi possível graças à
sua intervenção. V. Exa. esteve lá, demonstrando grande interesse.
Temos de agradecer-lhe o importante relato que fez, mostrando-nos
as modificações ocorridas a partir desses recursos financeiros, que
realmente contribuíram para a melhoria da área de saúde de Teófilo
Otôni, cidade tão bem representada por V. Exa.

Aproveito para cumprimentar também a Deputada Elisa Costa por
ter tratado, na tribuna, do debate realizado hoje sobre a questão da
migração, tema tão importante para nós. Ela abordou a situação dos
brasileiros que foram para o exterior e agora estão voltando, em
virtude de várias modificações que estão ocorrendo em nosso país e
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fora dele. Cumprimento o jornalista João Carlos Amaral, não só pela
realização desse debate tão importante, mas principalmente porque
hoje é seu aniversário.

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 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
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento da Deputada Elisa Costa; aprovação - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 521/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.431/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.504/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.686/2007; aprovação
com a Emenda nº 1 - Questão de ordem - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca -
Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - 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 -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João
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Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h9min, 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 Getúlio Neiva, 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 da Deputada Elisa

Costa solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os
Projetos de Lei nºs 521, 1.431, 1.504 e 1.686/2007 sejam apreciados
em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 521/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel
que descreve ao Município de Passa-Tempo. 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
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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 521/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.431/2007, do Deputado
Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Diamantina o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
1.431/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.504/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o
imóvel que especifica ao Município de Alpinópolis. 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 1.504/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.686/2007, do Deputado
Domingos Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Conceição da Barra de Minas o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda
nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Dep utadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.686/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, verificando a inexistência

de quórum, requeiro o encerramento, de plano, da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 7, 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 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
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, as recentes mudanças na telefonia móvel
promovidas pela Anatel. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Gilberto Morais Pimenta, Diretor de
Conservação de Energia da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; José Antônio Baeta de Melo Cançado, Promotor de
Justiça de Defesa do Consumidor; Amauri Artimos da Matta, Promotor
de Justiça do Procon Estadual; José Dias Coelho Neto e Jefferson
Corrêa Andrada, respectivamente, Gerente Regional e Fiscal da
Anatel; a Sra. Cristiene Abadia Evaristo, advogada da CTBC Celular;
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os Srs. José Luiz Gattás Hallak e José Carlos Pícolo,
respectivamente, Gerente de Relações Institucionais e Consultor
Regulatório da Oi; Ho Chuch e Maurício Bianco, respectivamente,
responsáveis pelas Áreas de Assuntos Regulatórios e de Assuntos
Corporativos da Tim; a Sra. Margaret de Almeida Cadête
Moonsammy, Assessora de Regulamentação da Associação Nacional
das Operadoras de Celulares - Acel -; o Sr. Cássio Maia Amin,
advogado da Claro; o Sr. Rafael de Oliveira Perpétuo e a Sra. Janaína
Fátima Nunes de Moura, respectivamente, Gerente Jurídico e
advogada da Vivo; o Sr. Audrey do Vale G. P. Lana, Gerente
Regulatório da Vivo; a Sra. Dora Ferreira Cruz Araújo, Gerente de
Relacionamento com o Procon Estadual, e o Sr. Marcelo Rodrigo
Barbosa, Coordenador do Procon Assembléia, que são convidados a
tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Deputado Délio Malheiros 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
convidados, dos parlamentares e dos demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Ronaldo Magalhães - Carlos Pimenta.

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

1.894/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública o Centro de Educação Infantil São
Sebastião, com sede no Município de Viçosa.

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 1.894/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Educação Infantil São Sebastião, com sede no Município
de Viçosa, entidade sem fins lucrativos, de caráter social, de gestão
comunitária, que tem como finalidade o atendimento a crianças
carentes na faixa etária de um a cinco anos.

Além de disponibilizar as mães para o trabalho fora do lar, com o
conseqüente aumento da renda familiar, a entidade promove a
aproximação das famílias atendidas, ampliando seu auxílio às
crianças carentes e colaborando para a redução de problemas sociais
e educacionais daquela comunidade.

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

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

nº 1.894/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.944/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a entidade Nasce – Núcleo
de Ação Social Caminhos da Esperança, com sede no Município de
Divinópolis.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 15/12/2007, vem
a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.944/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade Nasce - Núcleo de Ação Social Caminhos da Esperança,
com sede no Município de Divinópolis.
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Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 23 de seu estatuto veda a
remuneração dos cargos da diretoria executiva, do conselho fiscal e
dos demais dirigentes e o parágrafo único do art. 31 dispõe que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição de caridade, juridicamente constituída.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.944/2007.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.974/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo estender a denominação de Avenida Nossa Senhora de
Fátima ao trecho da Rodovia MG-270, situado no perímetro urbano do
Município de Carmópolis de Minas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 28/12/2007, vem a matéria
a esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 26/2/2008, o relator 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.974/2007 tem por finalidade estender a

denominação de Avenida Nossa Senhora de Fátima ao trecho da
Rodovia MG-270, situado no perímetro urbano do Município de
Carmópolis de Minas, entre a esquina de acesso ao povoado de Bom
Jardim das Pedras e a ponte sobre o córrego Lava-Pés.

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 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
fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado e
estabelece ser da competência do Legislativo dispor sobre a matéria.

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.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta à
diligência solicitada, manifestou-se, por meio da nota técnica de
11/4/2008, favoravelmente à pretensão do projeto de lei em análise,
uma vez que o referido trecho não possui denominação oficial.

Entretanto, é preciso observar que o termo “avenida” refere-se a via
urbana, geralmente mais larga do que uma rua, característico de
próprios públicos municipais, integrantes do plano diretor de
desenvolvimento urbano, que contém normas de edificação, de
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loteamento, de zoneamento e diretrizes urbanísticas convenientes à
ordenação de seu território. Já as vias destinadas ao tráfego de
veículos pertencentes ao Estado, que ultrapassam os limites de um ou
mais Municípios, devem ser denominadas rodovias.

Não se trata apenas de uma questão de denominação, mas de
caracterizar a natureza do próprio público, o que identifica o
responsável por sua manutenção e conservação e determina seu
tratamento junto aos poderes públicos.

Em razão dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1 ao
final deste parecer, para adequar a nova denominação do trecho da
Rodovia MG-270 especificado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.974/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominado Rodovia Nossa Senhora de Fátima o

trecho da MG-270 compreendido entre o acesso ao povoado de Bom
Jardim das Pedras e a ponte sobre o córrego Lava-Pés, localizado no
Município de Carmópolis de Minas.”.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.112/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem

por escopo instituir o Dia Estadual do Pesquisador Científico.
Nos termos regimentais, a proposição foi examinada

preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, tal
como apresentada.

Compete agora a este órgão colegiado examiná-lo, conforme dispõe
o art. 102, VI, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.112/2008 tem por escopo instituir o Dia

Estadual do Pesquisador Científico, a ser comemorado anualmente no
dia 15 de fevereiro.

Apesar de jovem, a pesquisa brasileira evoluiu bastante nos últimos
40 anos, quando passou a ocupar destaque na agenda do governo.
Antes dos anos 60, as atividades de pesquisa foram resultado de
ações individualizadas ou de associações de pesquisadores. É dessa
época a criação da Academia Brasileira de Ciências (1916), a
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (1949) e outras
sociedades científicas.

As ações governamentais surgiram mais recentemente, com a
criação, em 1951, do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq –, agência do Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT -, destinada ao fomento da pesquisa científica e
tecnológica e à formação de recursos humanos para a pesquisa, e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
Capes.

Em 1962, foi criada a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo – Fapesp –, uma das principais agências de fomento à
pesquisa científica e tecnológica do País, que concede auxílios a
pesquisa e bolsas em todas as áreas do conhecimento e financia
outras atividades de apoio à investigação, ao intercâmbio e à
divulgação da ciência e da tecnologia em São Paulo.

Em nosso Estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – Fapemig – foi criada em 1985. A partir de 1995, com a
Emenda à Constituição nº 17, passou a priorizar projetos que se
ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual
de Ciência e Tecnologia – Conecit –, definidos como essenciais ao
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, e à reestruturação
da capacidade técnico-científica de suas instituições de pesquisas, em
conformidade com os princípios definidos nos Planos Mineiros de
Desenvolvimento Integrado – PMDIs – e contemplados nos
Programas dos Planos Plurianuais de Ação Governamental – PPAGs.

Quanto às nossas universidades, também são bastante jovens, em
contraste com as dos países desenvolvidos, as quais são instituições
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centenárias. As primeiras universidades brasileiras datam de 1912 e
1922, com a instituição, respectivamente, das Universidades Federais
do Paraná e do Rio de Janeiro, no entanto, nessa época, elas
constituíam um aglomerado de escolas isoladas previamente
existentes. A primeira instituída com as características próprias de
uma universidade, a Universidade de São Paulo, só veio a ser criada
em 1934.

Com o fortalecimento, institucionalização e sistematização das
atividades de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico
nas universidades e nos centros de pesquisa, nos últimos 40 anos, o
programa brasileiro para a formação, o treinamento e a capacitação
de recursos humanos para ciência e tecnologia começou efetivamente
a tornar-se realidade. O “site” do CNPq contabiliza, em 2007, a
distribuição de 57.713 bolsas, sendo 496 no exterior. Os grupos de
pesquisa estabelecidos são produtos do processo de formação de
pesquisadores e, também, os centros onde se desenvolve a maioria
dos programas de pós-graduação.

A partir da instituição da pós-graduação brasileira, houve também
progressivo crescimento do número de publicações científicas,
conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação, e
resultados expressivos podem ser citados, tanto na pesquisa básica
como no desenvolvimento tecnológico. Na pesquisa básica, figura a
biologia dos vetores e dos agentes causais de doenças parasitárias,
biotecnologia (fixação de nitrogênio, particularmente na soja, o que a
tornou competitiva no mercado internacional), química de produtos
naturais e, a mais recente, o projeto Genoma, sucesso reconhecido na
comunidade científica mundial. No desenvolvimento tecnológico,
podemos citar as tecnologias para exploração de petróleo em águas
profundas, a microeletrônica e sistemas de telecomunicações, a
automação bancária, o desenvolvimento e produção de aeronaves de
médio porte, hoje em destaque no cenário internacional pela disputa
da Embraer com a empresa canadense Bombardier, monitoramento
climático e ambiental via satélite, entre outras. Apesar dos avanços,
muito ainda se há de fazer.

Por isso, é fundamental que a sociedade desperte para a
importância da pesquisa científica, incentivando a formação de nossos
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universitários e ampliando as oportunidades de treinamento nos
departamentos e grupos de pesquisa.

Em face dessas considerações, o projeto de lei em análise
apresenta-se como oportuno e meritório, pois institui um dia do ano
para a reflexão sobre a importância da pesquisa científica no
desenvolvimento da humanidade, o que contribuirá para a
sensibilização do poder público, das instituições de ensino e da
sociedade civil.

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

2.112/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura, relator - Ana

Maria Resende.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.225/2008
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 o Círculo Ítalo-Brasileiro de Monte
Sião, com sede no Município de Monte Sião.

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 2.225/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Círculo Ítalo-Brasileiro de Monte Sião, entidade sem fins lucrativos,
que tem por escopo congregar todos os descendentes de imigrantes
italianos da antiga comunidade de Monte Sião, fundada na década de
1880.

Com o propósito de atingir sua meta, promove atividades culturais,
sociais, recreativas, esportivas e turísticas; mantém uma escola de
ensino da língua italiana; pesquisa fatos relacionados com a imigração
italiana na região; auxilia nos processos referentes à obtenção de
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dupla cidadania; contribui para o bem-estar de seus associados em
todos os níveis.

Diante dessas considerações, a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.225/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.273/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Vó Margarida,
com sede no Município de Santana do Paraíso.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.273/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária Vó Margarida, com sede no Município de
Santana do Paraíso.

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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade prevê, pelo parágrafo único do
art. 29, a não-remuneração de seus Diretores, Conselheiros,
associados, instituidores ou equivalentes e prevê, pelo art. 42, que,
em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
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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 2.273/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.276/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Associação e
Fraternidade Espírita Casa da Luz – Afescal –, com sede no Município
de Santa Luzia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 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 2.276/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação e Fraternidade Espírita Casa da Luz,
com sede no Município de Santa Luzia.

A Lei nº 12.972, de 1998, que regula a matéria, determina, em seu
art. 1º, que pode ser declarada de utilidade pública a associação ou a
fundação constituída com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade.

Tal declaração é uma forma de o governo apoiar entidades privadas
por prestarem serviços necessários à coletividade, como a assistência
social, o atendimento médico, a pesquisa científica e a promoção da
educação, do esporte e da cultura. Essas instituições prestam
serviços como o Estado o faria, sem distinção de raça, cor, credo ou
convicção política, e não têm o lucro como finalidade. A declaração
implica, portanto, o estabelecimento de aliança entre o poder público e
a iniciativa privada.
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Cabe ressaltar, a esse respeito, que a Constituição da República, no
inciso I do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas ao proibir os entes federativos de
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a relação de
interesse público entre autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o Texto Constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a
liberdade de crença, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que a referida Associação é definida pelo art. 1º de seu
estatuto como uma associação religiosa, que exerce, segundo o art.
2º, atividades de educação espírita, propagando ensinamentos
doutrinários de conformidade com os métodos estabelecidos na
codificação de Allan Kardec e em obras subsidiárias. Ademais, o art.
5º do citado documento estabelece que os objetivos filosóficos da
entidade são a evangelização, a espiritualização e,
conseqüentemente, o aprimoramento do espírito em evolução.

Assim sendo, a declaração de sua utilidade pública contrariaria os
preceitos constitucionais que impõem a tolerância religiosa e vedam
ao Estado o estabelecimento de alianças com instituições que tenham
como objetivo a propagação de doutrinas sagradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.276/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.288/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Paraminense
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Pró-Aleitamento Materno, com sede no Município de Pará de Minas.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 18/4/2008 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 2.288/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Paraminense Pró-Aleitamento Materno, com
sede no Município de Pará 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 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 § 1º do art. 19,
que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinados à Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Pará de
Minas, e, no art. 29, que não serão remuneradas as funções eletivas
exercidas por qualquer associado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.288/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.289/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores do Assentamento Elza Estrela - Aspaee -, com
sede no Município de Brasilândia de Minas.
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Publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/4/2008, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.289/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a a Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Elza
Estrela, com sede no Município de Brasilândia 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 e que nada percebem pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará as atividades de seus Diretores,
Conselheiros ou instituidores, nem as dos sócios, e o art. 34 dispõe
que, em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, registrada nos Conselhos Nacional,
Estadual e Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.289/2008.
Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.875/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, a proposição em epígrafe
dispõe sobre a obrigatoriedade de instituições financeiras,
administradoras de cartões de crédito, administradoras de cartões de
afinidade e empresas correlatas fornecerem correspondência
impressa no sistema braile quando da sua solicitação.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2007, foi a proposição
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da
proposta, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo obrigar as instituições

financeiras, as administradoras de cartões de crédito e de cartões de
afinidade e as empresas correlatas a adotar medidas que facilitem o
acesso do consumidor com deficiência visual aos serviços por elas
oferecidos.

A medida proposta mostra-se sintonizada com os novos paradigmas
da sociedade brasileira. A idéia de integrar as pessoas com
deficiência ao ambiente social tem orientado e, principalmente,
invertido a realidade social, em que as diferenças eram motivo de
segregação.

O poder público tem envidado esforços constantes para propiciar a
inclusão social desse segmento da população. Vários mecanismos
legais foram criados. Podemos citar como exemplo a Lei Federal nº
10.098, de 2000, que assegura às pessoas com deficiência a
liberdade de ir e vir, estabelecendo normas gerais e critérios básicos
para promover a acessibilidade, mediante a supressão de barreiras e
de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na
construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de
comunicação.

Outra medida de extrema relevância é a Lei nº 8.213, de 1991, que
estabelece reserva de vagas de emprego para pessoas com
deficiência. Tornou-se possível a esses cidadãos desempenhar suas
funções de maneira adequada, demonstrando que deficiência não é
sinônimo de limitação para o trabalho. Além disso, ser reconhecido
como um profissional, com independência financeira, é condição
fundamental para que a pessoa tenha participação efetiva na
comunidade.

Além das leis, outras diretrizes, como as políticas públicas, são
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importantes para promover a inclusão. Convém destacar um dos
relevantes serviços prestados pela Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa Deficiente - Caade -, que é o órgão responsável
por coordenar e fiscalizar as políticas públicas dessa área em nosso
Estado: a Caade faz o cadastramento de pessoas com deficiência
para sua colocação no mercado de trabalho, de acordo com as
oportunidades de emprego e estágio oferecidas pelas empresas.

A deficiência visual imputa algumas restrições às pessoas. Além dos
obstáculos arquitetônicos ainda existentes, essas pessoas passam
pelo constrangimento de ter violada a sua privacidade, uma vez que
dependem de terceiros para fazer a leitura dos extratos e da
correspondência enviada pelas referidas instituições, muitas vezes de
natureza confidencial. Dessa forma, entendemos que o Estado deve
incluir em seu ordenamento jurídico normas destinadas a garantir os
direitos individuais e sociais dessas pessoas. A medida proposta visa
ao cumprimento dessa função e, por isso, é oportuna.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer, julgou
oportuno apresentar o Substitutivo nº 1, visando a aprimorar a
proposição. Entretanto, impõe-se apresentar emenda ao substitutivo,
estabelecendo-se que os serviços a serem oferecidos não acarretem
custos adicionais para o consumidor.

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

1.875/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir
apresentada.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se, no art. 1º do Substitutivo nº 1, o termo

“gratuitamente” após a expressão “obrigadas a emitir”.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Cecília Ferramenta.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.900/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 1.900/2007
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dispõe sobre a matrícula de alunos com mobilidade reduzida na
escola pública mais próxima de sua residência e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/12/2007, a proposição foi
distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

A Comissão precedente emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto em tela na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VI, alínea
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.900/2007 visa a assegurar a matrícula de

alunos com mobilidade reduzida nas escolas públicas estaduais mais
próximas de sua residência e a supressão de barreiras arquitetônicas
que lhes dificultem o acesso a essas escolas.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apreciar preliminarmente a
matéria, demonstrou que, por meio da Lei nº 9.684, de 12/10/88, já
está assegurada ao aluno com mobilidade reduzida a matrícula
automática na escola pública estadual mais próxima de sua
residência.

Dessa forma, o cerne da proposição em análise já estaria atendido,
não havendo razão para que a matéria continuasse em tramitação; no
entanto, pelo prisma da análise de juridicidade, nada impediria que o
disposto no art. 2º, que se refere a possíveis barreiras arquitetônicas
para o acesso às salas de aula, pudesse ser introduzido na Lei nº
9.684, de 1988. Eis o motivo pelo qual a Comissão precedente
apresentou o Substitutivo nº 1.

Pelo prisma da análise de mérito, que cabe a esta Comissão,
verifica-se que a funcionalidade das edificações escolares para os
alunos com mobilidade reduzida já está assegurada pelas legislações
federal e estadual. São normas federais que tratam da matéria: as
Leis nºs 7.853, de 24/10/89, e 10.098, de 19/12/2000; o Decreto nº
3.298, de 20/10/99; a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11/9/2001.
Especificamente em relação aos alunos do ensino superior com
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mobilidade reduzida, foi editado o Decreto nº 5.296, de 2/12/2004. Em
nível estadual, a matéria também está devidamente normatizada pela
Lei nº 15.816, de 16/11/2005, e pela Resolução CEE nº 451, de
27/5/2003.

A Lei Federal nº 10.098, de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras
providências, dispõe em seu art. 1º que esses objetivos serão
alcançados “mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e
reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação”. E a
alínea “c” do inciso II do art. 2º define que barreiras arquitetônicas são
quaisquer entraves ou obstáculos existentes no interior dos edifícios
públicos e privados que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de
movimento e a circulação com segurança das pessoas.

Com fulcro nessa norma legal, tramitou nesta Casa Legislativa o
Projeto de Lei nº 2.089/2005. Esse projeto resultou na Lei nº 15.816,
de 2005, que estabelece critério para a concessão de autorização de
funcionamento de instituição de ensino. Segundo o seu art. 1º, “ficam
os estabelecimentos de ensino públicos e privados obrigados a
oferecer condições de acesso e de utilização de suas instalações a
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”. No
seu art. 3º, determina que “os estabelecimentos de ensino em
funcionamento promoverão a adequação de seu espaço físico
conforme o disposto nesta lei no prazo de cinco anos contados da
data de sua publicação”.

Parece-nos, pois, que tanto a legislação federal quanto a estadual já
dão guarida aos direitos dos alunos com mobilidade reduzida, não
havendo, em nosso entendimento, a necessidade da produção de
outra norma jurídica para tratar da matéria, seja na forma original
apresentada pelo autor, seja na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Vale lembrar, ainda, que desde 2004 a Secretaria de Estado de
Educação vem criando, por meio do Projeto Incluir, um padrão de
acessibilidade para toda a rede pública, com a construção ou a
adaptação das instalações físicas das escolas para permitir o acesso
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dos alunos com deficiência e especificamente o daquele com
mobilidade reduzida. Atualmente todos os prédios escolares
construídos ou reformados obedecem aos critérios de acessibilidade
para portadores de deficiência.

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

1.900/2007 e do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Ana Maria Resende, relatora -

Carlin Moura.

COMUNICAÇÕES  DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7/5/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Antônio

da Silva Saraiva, ocorrido em 5/5/2008, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.
Cleide Catarina da Fonseca Moura, ocorrido em 6/5/2008, em
Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)



456

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 209, 210 e
211/2008 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.358 e 2.359/2008 e
expediente relativo ao Regime Especial de Tributação concedido ao
setor de industrialização de máquinas e equipamentos pesados para
indústrias siderúrgicas, respectivamente), do Governador do Estado -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nºs 2.360 a 2.366/2008 - Requerimentos nºs 2.414 a
2.420/2008 - Requerimento dos Deputados Célio Moreira, Carlos
Mosconi e outros - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Educação, do Trabalho, de Meio Ambiente, de Assuntos Municipais,
de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor e do Deputado
Elmiro Nascimento - Registro de presença - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Délio Malheiros, Almir Paraca, João Leite e
Célio Moreira - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento dos Deputados Célio
Moreira, Carlos Mosconi e outros; deferimento - Requerimento do
Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado
Domingos Sávio - 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:
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 - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
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Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - 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
- O Deputado Ademir Lucas, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 209/2008*
Belo Horizonte, 7 de maio de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –
DER/MG – a doar ao Estado de Minas Gerais os imóveis que
especifica, situados nos Municípios de Uberlândia e Unaí.

Os imóveis a que se refere o projeto, a serem desmembrados de
áreas maiores, integrantes do patrimônio do DER/MG, estão
localizados em Uberlândia e Unaí, ambos desocupados.
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O Conselho de Administração daquela autarquia, por meio da
Deliberação nº 001/08, de 28 de fevereiro de 2008, houve por bem
acolher solicitação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, prontificando-se a ceder-lhe os imóveis
para implantação de Núcleos de Gestão Ambiental da sua
Superintendência de Recursos Logísticos e Manutenção – SISEMA.

A concretização da medida depende de autorização legislativa, que
ora solicito dessa augusta Assembléia Legislativa.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.358/2008
Autoriza o Departamento de Estradas do Rodagem do Estado de

Minas Gerais – DER/MG a doar ao Estado de Minas Gerais os
imóveis que especifica, situados nos Municípios de Uberlândia e Unaí.

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais – DER/MG autorizado a doar ao Estado de Minas os
seguintes imóveis:

I - área de 5.000m² a ser desmembrada da área total de 288.134m²,
situada na Fazenda do Óleo, correspondente às glebas 1-3 e 4 da
planta particular da Fazenda do Óleo, confrontando ao norte com a
Fazenda Marciano de Ávila e ao sul e leste com terrenos de
propriedade da Imobiliária Rezende Junqueira S/A, no Município de
Uberlândia, conforme registro no livro 3 – “AE”, a fls. 251, do Cartório
do Primeiro Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Uberlândia; e

II - área de 5.000m² a ser desmembrada da área total de 10.000m²,
situada na Quadra 06 do Bairro Santa Luzia, compreendida entre as
Ruas Antônio Brochado, Antônio Gonçalves, Patos de Minas e
Philadelfo de Souza Pinto, no Município de Unaí, conforme matrícula
R-1-11805, de 15/5/83, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Unaí.

Parágrafo único - Os imóveis descritos no “caput” destinam-se à
implantação de Núcleos de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura de doação,
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não lhes tiver sido dada a destinação prevista do 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 210/2008*

Belo Horizonte, 7 de maio de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa:
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza a
abertura de crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.

O conteúdo do Projeto tem facilitada a sua compreensão, a partir da
leitura da Exposição de Motivos que me enviou a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, razão por que julguei oportuno fazê-la
chegar ao conhecimento dos Senhores Deputados.

É o que submeto à criteriosa decisão dessa augusta Casa.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

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$5.341.772,65 (cinco milhões trezentos e quarenta e um mil
setecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) em
favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O crédito suplementar destina-se a cobrir as seguintes despesas:
I - outras despesàs correntes no valor de R$2.503.584,83 (dois

milhões quinhentos e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e três centavos);

II - investimentos no valor de 2.838.187,82 (dois milhões oitocentos
e trinta e oito mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e dois
centavos).
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Para atender as despesas mencionadas serão utilizados recursos
provenientes de:

I - convênio n° 00006/2006 e seus Termos Aditivos, celebrado em 13
de abril de 2006, entre a União por intermédio do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, objetivando estabelecer os procedimentos de
execução entre os partícipes no âmbito do Contrato de Empréstimo
1628-0CIBR, para implementação do Programa de Modernização do
Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios Brasileiros - PROMOEX, no valor de R$2.425.975,54 (dois
milhões quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e cinco
reais cinqüenta e quatro centavos);

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício no
valor de R$215.797,11 (duzentos e quinze mil setecentos e noventa e
sete reais e onze centavos);

III - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício no valor de
R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos 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 Contas 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 2.359/2008

Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$5.341.772,65 ao
Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Contas 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
Contas do Estado de Minas Gerais, no valor de R$5.341.772,65 (cinco
milhões trezentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e dois
reais e sessenta e cinco centavos), para atender a:

I - outras despesas correntes, no valor de R$2.503.584,83 (dois
milhões quinhentos e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e
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oitenta e três centavos); e
II - despesas de investimentos, no valor de R$2.838.187,82 (dois

milhões oitocentos e trinta e oito mil cento e oitenta e sete reais e
oitenta e dois centavos).

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

I - convênio nº 00006/2006 e seus Termos Aditivos, celebrado em 13
de abril de 2006, entre a União por intermédio do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, objetivando estabelecer os procedimentos de
execução entre os partícipes no âmbito do Contrato de Empréstimo
1628-OC/BR, para implementação do Programa de Modernização do
Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e
Municípios Brasileiros – PROMOEX, no valor de R$2.425.975,54 (dois
milhões quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e cinco
reais e cinqüenta e quatro centavos);

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$215.797,11 (duzentos e quinze mil setecentos e noventa e
sete reais e onze centavos); e

III - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

Art. 3º - 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 211/2008*
Belo Horizonte, 7 de maio de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para que seja submetido à

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, nos termos dos §§
1º e seguintes do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, a inclusa Exposição de Motivos elaborada pela Secretaria de
Estado de Fazenda, que justifica a adoção de medidas necessárias à
proteção do setor de industrialização de máquinas e equipamentos
pesados para indústrias siderúrgicas contra benefício fiscal
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irregularmente concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio de
sua Lei nº 4.529, de 31 de março de 2005.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Exposição de motivos para atender o disposto no § 1º do Art. 225 da

Lei nº 6.763/75, com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.
O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio desta Casa e

das entidades de classe dos diversos setores econômicos do Estado,
vem realizando todos os esforços para proteger a economia mineira
contra os benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras
unidades da Federação.

É oportuno salientar que tais concessões provocam desequilíbrio na
competitividade entre as empresas situadas no Estado de Minas
Gerais e aquelas localizadas nos Estados da Federação que oferecem
benefícios sem a aprovação do CONFAZ, pois estas passam a
praticar preços menores, possibilitando, assim, maiores vendas no
nosso território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no
território daquelas unidades da Federação.

Nesse sentido, foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a Lei nº
4.529, de 31 de março de 2005, que assim dispõe:

“Art. 3º - Fica concedido, às sociedades mencionadas no caput do
artigo 1º, diferimento da totalidade do Imposto sobre Operações
relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de comunicação -
ICMS, ou outro tributo que o substitua, nas fases de construção, pré-
operação e operação do Complexo Siderúrgico, incidente sobre as
seguintes operações:

I - importação e aquisição interna de máquinas, equipamentos,
partes, peças, componentes e demais bens destinados a compor o
ativo fixo das sociedades, para o momento da alienação ou eventual
saída desses bens;

II - aquisição interestadual dos bens referidos no inciso anterior,
relativamente ao diferencial de alíquota, para o momento da alienação
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ou eventual saída desses bens;
III - importação e aquisição interna de minério de ferro, pelotas,

ferro-ligas, carvão, coque e sucata destinados às fases pré-
operacional e operacional do Complexo Siderúrgico, observado o
disposto no § 1º”.

A tributação do ICMS é feita com observância do princípio
constitucional da não-cumulatividade. Neste sentido, a operação de
saída de bem ou mercadoria gera débito para o remetente e crédito
para o destinatário. Ao final do mês, apuram-se os débitos e créditos.
Se o saldo for devedor, o contribuinte recolhe o imposto ao Estado. Se
o saldo for credor, o contribuinte transfere o valor para a apuração do
mês seguinte.

Como forma de aumentar o fluxo de caixa do contribuinte remetente
dos bens e mercadorias, o ente tributante pode conceder, nas
operações dentro do seu território, o diferimento do pagamento do
ICMS, ou seja, o destinatário recolhe o imposto que seria devido pelo
remetente.

O disposto no inciso I do art. 3º da Lei nº 4.529, de 31/03/05 autoriza
as empresas localizadas no território do Estado do Rio de Janeiro a
efetuarem vendas, sem o pagamento do ICMS, das mercadorias nele
listadas, quando destinadas a compor o ativo fixo da empresa
localizada no complexo siderúrgico fluminense, devendo a empresa
destinatária efetuar o pagamento do imposto no “momento da
alienação ou eventual saída desses bens”.

Acontece que, no caso de “estruturas metálicas”, “construções pré-
fabricadas” e outros bens e mercadorias que integram fisicamente o
parque industrial da empresa siderúrgica, ou seja, o seu ativo fixo
(imobilizado), não ocorrerá saída tributada daquele bem que ela
recebeu com o diferimento. Em sendo assim, não haverá pagamento
do ICMS na operação supracitada. Por conseguinte, a legislação
fluminense está concedendo um benefício, ou favor fiscal, sem
autorização do CONFAZ, infringindo, assim, o disposto no art. 155, §
2º, inciso XII, alínea “g” da Constituição da República e no art. 1º da
Lei Complementar nº 24, de 07 de janeiro de 1975.

Em síntese, o benefício fiscal consiste na desoneração total do
ICMS para contribuintes estabelecidos no Rio de Janeiro, implicando
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preços menores do que aqueles praticados pelos contribuintes
localizados em Minas Gerais, impossibilitando-os de concorrer com os
fornecedores fluminenses.

A reação do Governo deve ser rápida para neutralizar os efeitos
econômicos e sociais, pois o desequilíbrio causado pela competição
desleal é socialmente arrasador.

Provocada por empresa mineira do setor de industrialização de
máquinas e equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, que
relatou perda de competitividade em razão do benefício fiscal
supramencionado, a Secretaria de Estado de Fazenda, mediante
Regime Especial de Tributação (RET), PTA nº 16.000175745-16,
concedeu redução de carga tributária nas operações interestaduais
com máquinas e equipamentos destinados à empresa Siderúrgica
Barra Mansa S/A, prevista na Lei nº 4.529/05 do Estado do Rio de
Janeiro, de forma que a carga tributária do ICMS resulte no percentual
de 1% (um por cento) sobre o valor da operação, mediante a
concessão de crédito presumido.

Tal medida resultará em receita nova para o erário mineiro, tanto
nas aquisições internas de matérias-primas, preponderantemente o
aço, bem como nas vendas de máquinas e equipamentos para a
Siderúrgica Barra Mansa S/A, sem perda de competitividade para a
indústria mineira e em razão do maior valor agregado para os bens de
capital produzidos no Estado.

A medida adotada pela Secretaria de Estado de Fazenda vai ao
encontro do disposto no art. 225 da Lei nº 6.763/75, que assim dispõe:

Art. 225 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da
Federação conceder benefício fiscal não previsto em lei complementar
ou convênio celebrados nos termos da legislação específica, poderá
adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado.

Diante do exposto, e para atendimento da norma prevista no § 2º do
art. 225 da Lei nº 6.763/75, apresentamos o presente documento para
demonstrar a necessidade de proteção da economia mineira,
mediante a adoção da medida ora comunicada, bem como a
concessão de outros Regimes Especiais de Tributação aos
contribuintes mineiros que exercem atividades relacionadas ao
benefício fiscal previsto na Lei nº 4.529/05 do Estado do Rio de
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Janeiro.
A relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais

elas incidirão serão enviadas a essa Secretaria na forma e no prazo
previstos no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763/75, para posterior envio à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 17 de abril de 2008.
Atenciosamente,
Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.”
- À Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 13.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.360/2008
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Boa

Esperança, com sede no Município de Boa Esperança.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia de Boa Esperança, com sede no Município de Boa
Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Santa Casa de Misericórdia de

Boa Esperança é prestar assistência à saúde, por meio de convênios,
planos de saúde e assistência gratuita a pacientes carentes.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde, 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 2.361/2008
Declara de utilidade pública a Fundação Dom Justino José de

Santana, 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 Fundação Dom Justino

José de Santana, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Fundação Dom Justino José de Santana, com sede

no Município de Juiz de Fora, é uma entidade sem fins lucrativos, que
tem como finalidade principal a execução de serviços de radiodifusão
de sons e imagens com objetivos exclusivamente educativos e
culturais de interesse da coletividade. Conforme documentação que
apresenta, a Fundação está devidamente registrada no Cartório de
Títulos e Documentos de Juiz de Fora; funciona desde 2002, e sua
Diretoria é composta de pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de seus cargos.

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 Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.362/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Luar da Pampulha e Adjacências - Ascomluar -, 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 Luar da Pampulha e Adjacências - Ascomluar -,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2008.
 Gláucia Brandão
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Luar da Pampulha

e Adjacências é uma associação beneficente que promove assistência
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social aos moradores do Bairro Luar da Pampulha e adjacências
realizando valoroso trabalho junto àquela comunidade.

Está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, e seus
dirigentes são pessoas de reputação ilibada, que não percebem
remuneração, cumprindo, desta forma, as exigências legais. Portanto
a associação é merecedora do título que a tornará de utilidade
pública. Solicito aos nobres pares desta Casa a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.363/2008
Declara de utilidade pública a Associação Casa do Itanhanduense

Sarah Guedes Costa, com sede no Município de Itanhandu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa do

Itanhanduense Sarah Guedes Costa, com sede no Município de
Itanhandu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Casa do Itanhanduense Sarah Guedes

Costa, em funcionamento desde 26/2/96, com sede no Município de
Itanhandu, é uma entidade de natureza jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado.

A Associação tem como finalidade prestar assistência material e
psicológica aos idosos, gratuita ou não, podendo também prestar
assistência a pessoas procedentes de localidades vizinhas, das quais
ela receba contribuições. A entidade tem também como objetivo a
manutenção de instalações e serviços adequados, de acordo com as
normas legais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar-lhe melhores condições
para o desenvolvimento de suas atividades assistenciais, tendo em
vista que ela cumpre 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.



468

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos no art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.364/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pescadores e

Aqüicultores de Boa Esperança - Assopesca -, com sede nesse
Município.

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

Pescadores e Aqüicultores de Boa Esperança - Assopesca, com sede
no Município de Boa Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2008.
Sávio Souza Cruz
Justificação: A importância do trabalho realizado pela Associação de

Pescadores e Aqüicultores de Boa Esperança - Assopesca - na região
desse Município vai além do seu objetivo primeiro de desenvolver a
piscicultura. Com projetos de promoção da cultura da comunidade, a
Associação busca integrar aquelas populações, propiciando a elas
melhores condições de vida, saúde, educação e moradia. Destaca-se,
ainda, a participação efetiva da Assopesca na defesa do meio
ambiente da região em que atua. Já detentora do título de utilidade
pública municipal, a Assopesca é merecedora de que o Estado
também reconheça a importância do seu trabalho.

- 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 2.365/2008
Dispõe sobre a criação do Programa Adote um Leito, que visa a

adoção de leitos hospitalares por pessoas jurídicas na rede estadual
de saúde pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Programa Adote um Leito, vinculado à

Secretaria de Estado de Saúde, que institui a adoção de leitos
hospitalares.

Art. 2º - O programa consiste na adoção, por pessoa jurídica de
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direito privado nacional ou internacional, de um ou mais leitos da rede
pública hospitalar do Estado.

Art. 3º - A adoção de leitos hospitalares dar-se-á através de
doações, em espécie ou em produtos, a serem realizadas a partir de
levantamento dos custos gerais de uma enfermaria.

§ 1º - Os custos serão definidos pelo somatório das despesas, que
será dividido pelo número total de leitos da unidade de saúde,
obtendo-se assim o valor de cada cota-leito.

§ 2º - A menor parcela para o patrocínio é a cota-leito, que engloba
toda a estrutura necessária para sua operacionalização.

Art. 4º - Os adotantes poderão ter suas marcas expostas em locais
de fácil visualização nas unidades estaduais de saúde, para
conhecimento público.

Art. 5º - Ficam autorizadas as unidades de saúde a firmarem
contrato de vigência da adoção com o adotante.

Parágrafo único - O período de vigência do contrato será de no
mínimo seis meses.

Art. 6º - Os adotantes poderão utilizar espaços internos e externos
dos prédios das unidades de saúde para uso publicitário,
proporcionalmente às cotas-leitos adotadas, conforme regulamento.

Parágrafo único – A cessão de espaços para divulgação de que trata
o “caput” deste artigo fica vedada às empresas que comercializem
produtos tabagistas, bebidas alcoólicas, artigos eróticos ou armas de
fogo; às empresas que incitem a violência e às empresas alimentícias
cujos produtos sejam percebidos como não saudáveis ou de baixas
propriedades nutricionais, de acordo com regulamento.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: Esta proposição busca não somente fomentar os

investimentos na saúde pública mineira como ir além e estabelecer
critérios para que as parcerias entre o poder público e as empresas
privadas sejam estabelecidas de forma criteriosa, para que sejam
gerados benefícios para todas as partes envolvidas: poder público,
sociedade e iniciativa privada.

Faz-se imperativa, em políticas públicas modernas, a abertura
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regrada de espaços para realização de parcerias com a iniciativa
privada, que tenham um impacto positivo direto para a população do
Estado, fazendo com que recursos públicos possam abranger cada
vez mais pessoas, com qualidade e respeito a seus direitos
constitucionais.

Partindo dessas premissas, tenho a honra de submeter ao exame e
consideração desta Casa Legislativa este projeto de lei, solicitando o
apoio dos nobres colegas para sua aprovação.

- 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 2.366/2008
Determina aos hospitais, às casas de saúde e as clínicas

conveniadas com o SUS colocarem em local visível e de maior
circulação de público letreiro com a seguinte frase: "Temos convênio
com o SUS", na forma que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hospitais, as casas de saúde e as clínicas conveniadas

com o SUS devem colocar em local visível e de maior circulação de
público letreiro com o seguinte dizer: "Temos convênio com o SUS".

Art. 2º - O letreiro terá de ser luminoso para que seja visualizada à
noite.

Art. 3° - As instituições conveniadas terão noventa  dias para
cumprirem esta lei.

§ 1º - O não-cumprimento desta lei acarretará em multa de
R$2.000,00 (dois mil reais).

§ 2º - A reincidência acarretará multa em dobro, podendo ser retido
o repasse do SUS para pagamento de multa.

Art. 4° - A fiscalização desta lei fica sob respons abilidade da
Secretária de Estado de Saúde.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: Este projeto de lei faz com que os hospitais, as casas

de saúde e as clínicas conveniadas com o SUS coloquem em local
visível de maior circulação de público letreiro com o seguinte dizer:
"Temos convênio com o SUS”.
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O letreiro terá de ser luminoso para que seja visualizada à noite e
facilite a identificação por parte de todos os usuários.

Nossa intenção é facilitar a informação para os usuários, que,
combalidos diante de uma emergência, são obrigados a se dirigirem a
um hospital que às vezes não são conveniados com o SUS.

Assim, submeto este projeto à elevada consideração e apreciação
dos pares nesta Casa, esperando o acolhimento e a aprovação da
matéria.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.414/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Unimontes pelo bom
desempenho do curso de Medicina no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes - Enade. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.415/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Secretário de Agricultura e ao Vice-Governador do
Estado providências com vistas à disponibilização de recursos para
reformas e melhorias nas fazendas experimentais da Epamig. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 2.416/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Ernesto
Santiago por seu centenário de fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.417/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso à Santa Casa de Misericórdia
de Belo Horizonte por seu 109º aniversário de fundação. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 2.418/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Mário Antônio da
Conceição, Promotor de Justiça da Comarca de Contagem, por sua
atuação à frente da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público, dos Portadores de Deficiência e dos Idosos, em especial pela
abertura de inquérito para apurar irregularidades no concurso para
Guarda Municipal da Prefeitura de Contagem.
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Nº 2.419/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Presidente do Tribunal de Justiça providências
com relação ao crescimento do acervo processual da Vara de
Execuções Criminais de Ribeirão das Neves. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.420/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de Caldas providências com
vistas à regulamentação da lei municipal que cria a APA Santuário
Ecológico da Pedra Branca.

- É também encaminhado à Mesa requerimento dos Deputados
Célio Moreira, Carlos Mosconi e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, do Trabalho, de Meio Ambiente, de Assuntos
Municipais, de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor e do
Deputado Elmiro Nascimento.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Com alegria, anuncio a presença - que muito nos

honra -, nas galerias, de um grupo de estudantes do Curso de Direito
da Unipac de Betim. Muito obrigado.

A Presidência, com muita alegria, comunica aos colegas e a todos
os que nos assistem o aniversário do nosso 1o-Secretário, Deputado
Dinis Pinheiro, desejando-lhe saúde e muitas felicidades. Que Deus o
abençoe!

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.
O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados,

venho a esta tribuna manifestar-me acerca de assuntos que julgo de
extrema importância. O primeiro deles diz respeito à abertura do
capital da Copasa. Na última semana, pelo que estamos informados,
houve uma negociação na Bolsa que envolveu em torno de 16% das
ações da Copasa, incluindo-se aí as ações relativas à Prefeitura de
Belo Horizonte. Hoje, apresentamos requerimento de que esta Casa
seja esclarecida corretamente sobre qual foi o valor desse patrimônio
de Minas Gerais negociado no mercado financeiro.

Antes de ser realizada a negociação com as ações da Copasa,
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tivemos o cuidado de alertar as autoridades do Estado de Minas
Gerais acerca dos riscos de se vender, naquele momento, a parte da
Copasa de 15% - 9% do Estado e 6% da Prefeitura -, em vista de o
mercado financeiro, naquele exato momento, estar no chamado viés
de baixa, quando todas as empresas nessa situação recolheram as
ações do mercado. Temos informações de que essas ações foram
comercializadas por R$600.000.000,00 e queremos saber qual foi o
valor exato e quem autorizou a comercialização, para que esta Casa
possa emitir seu juízo de valor e verificar se a devida transparência foi
observada e se os espertalhões do mercado não se apropriaram de
parte do nosso patrimônio, adquirindo as ações a preço vil,
evidentemente ganhando dinheiro com a aquisição do patrimônio
oriundo das ações da Copasa.

Por isso apresentamos o requerimento convidando autoridades a
comparecer a esta Casa para esclarecer a operação de crédito que
envolveu a comercialização das ações da Copasa. Se foi uma
operação de crédito realizada num momento oportuno, se foi uma
operação transparente e quem adquiriu essas ações - se investidores
do mercado externo, se investidores brasileiros. Queremos saber em
que condições a negociação se deu.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, este Deputado, ainda quando
Vereador, sempre teve uma preocupação muito grande com a
segurança dos taxistas no Estado de Minas Gerais. Apenas na
semana passada, dois desses profissionais do volante foram
brutalmente assassinados, e os inquéritos ainda estão a apurar as
causas e quem foram os responsáveis por ceifar essas vidas e deixar
duas famílias órfãs. O Governador Aécio Neves, com a BHTRANS e o
corpo de segurança do Estado, tem-se preocupado, de fato, com a
segurança dos taxistas em Minas Gerais. Acreditamos que a polícia
irá apurar corretamente esses crimes, punir com rigor os ladrões e
encontrar os culpados por esses brutais assassinatos. Que esses
bandidos sejam colocados atrás das grades, porque pessoas que hoje
trabalham ao volante, nos táxis, por 10, 12, 14 horas por dia, não têm
a garantia de que voltarão incólumes para sua residência.

Sr. Presidente, a Comissão de Saúde desta Casa aprovou, em boa
hora, requerimento para a realização uma audiência pública na cidade
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de Além Paraíba. Infelizmente, estamos importando do Rio de Janeiro
o mosquito da dengue e exportando para aquele Estado as empresas
que se localizam na Zona da Mata, na região fronteiriça com o Rio de
Janeiro. Isso porque, do lado de cá do Estado de Minas Gerais, a
Secretaria de Saúde, com a atuação firme do Secretário Marcus
Pestana, tem tomado todas as providências para colocar fim a essa
epidemia do mosquito da dengue, que se concentra na região Sul do
Estado e na Zona da Mata; mas, do lado de lá da fronteira ou do lado
de lá do rio, o Rio de Janeiro não toma nenhuma providência para
enfrentar a epidemia da dengue, para combater o mosquito “Aedes
aegypti”. Do lado de cá, apenas o Estado de Minas Gerais investe
milhões. Enquanto isso o Rio de Janeiro, de forma irresponsável, não
toma as providências cabíveis, especialmente as providências
preventivas, para evitar que a doença se alastre a cada dia, como está
acontecendo. Portanto estamos combatendo o mosquito da dengue
do lado mineiro, mas, do lado do Rio de Janeiro, nenhuma providência
efetiva é tomada, e a doença se alastra.

Como eu disse, infelizmente exportamos para o Rio de Janeiro as
nossas empresas que estavam localizadas no Sul de Minas e na Zona
da Mata, em razão dos atrativos tributários ou da guerra fiscal que se
estabelece entre o Rio de Janeiro e Minas. Estamos perdendo
emprego, empresas e renda do Estado de Minas Gerais para o Estado
do Rio de Janeiro.

Assim, preocupada com essa situação tanto da dengue quanto da
fuga de empresas, esta Casa se deslocará, no próximo mês de junho,
para a região de Além Paraíba, a fim de discutir esses dois
importantes assuntos: de saúde pública, envolvendo o mosquito
“Aedes aegypti”, e a providência que será levada a efeito para
combatê-lo; e as providências que o Estado adotará, do ponto de vista
tanto operacional quanto tributário, financeiro ou compensatório, para
evitar que tantas empresas de Minas Gerais acabem fechando as
portas e se transferindo para o Rio de Janeiro, em razão dos atrativos
fiscais, conforme disse. Esses dois assuntos serão discutidos naquela
região, em decorrência de requerimento de nossa autoria aprovado
nesta Casa.

Sr. Presidente, na semana passada assisti ao debate do Deputado



475

Weliton Prado sobre a questão do seguro obrigatório. Continuamos a
nossa luta em prol do cidadão brasileiro, que hoje é vítima dessa
voracidade das seguradoras deste país que se conluiaram com o
governo federal para lesar 35 milhões de brasileiros proprietários de
veículos de qualquer espécie. Cada um tem de pagar anualmente um
valor diferente e desembolsar quantias vultosas para o pagamento do
DPVAT. Deputado, para onde vão esses recursos de mais de
R$4.000.000.000,00? Esses recursos são carreados para sustentar a
Fenaseg, a Funenseg, as seguradoras e os sindicatos de corretores
de seguros. Aquelas pessoas que, em razão de um acidente de
trânsito, precisam receber a indenização, têm de percorrer verdadeira
via-crúcis para conseguir fazer valer o que está na lei, que é o
recebimento do valor mísero da indenização do DPVAT.

Os proprietários de motocicletas do Brasil - aliás, somam-se hoje
mais de 10 milhões em todo o País - tiveram um aumento brutal este
ano de 38%. Nos últimos três anos, o aumento do valor do DPVAT
para quem tem uma motocicleta subiu mais de 200%. Quer dizer,
passou de R$84,00 para R$254,00. Ainda temos esperança no Poder
Judiciário, ao qual confiamos uma ação civil pública a partir da qual
esperamos que um dia esse seguro obrigatório seja considerado
inconstitucional e que esse aumento de 84% seja considerado, no
mínimo, abusivo. Além disso, que a situação possa ser retomada nos
patamares do ano de 2000, quando o seguro custava R$36,00. Como
lhes disse, o seguro obrigatório de motocicleta custava R$36,00 em
2000; em 2005, R$84,00; e agora custa R$254,00. É claro que são
recursos que saem do bolso daqueles já lesados proprietários de
motocicletas que, às vezes, as usam para deslocar-se ou trabalhar
como “motoboys”. Eles são as maiores vítimas da voracidade das
seguradoras que não têm escrúpulo, ao aliar-se ao governo federal e,
dessa maneira, apropriar-se indevidamente dos recursos da
população com o título de DPVAT. Essa é uma imoralidade neste país
que dura desde 1974 e precisa ser combatida com todas as armas,
seja pelo Ministério Público, seja pelos Procons, seja pelas entidades
civis e Casas Legislativas, que, até o momento, não se debruçaram
sobre esse tema, que, conforme disse, acaba por lesar mais de 35
milhões de proprietários de veículos deste país.
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Sr. Presidente e meus colegas Deputados, nos próximos dias, as
Comissões de Defesa do Consumidor, de Saúde, presidida pelo ilustre
Deputado Carlos Mosconi, e de Política Agropecuária, presidida pelo
nosso querido Deputado Vanderlei Jangrossi, realizarão uma
audiência pública para discutir o grave problema da contaminação por
agrotóxicos dos produtos alimentícios em Minas Gerais.

Pesquisa recente realizada pela Anvisa apontou que 17,8% dos
nossos alimentos estão contaminados e os resíduos de agrotóxicos
nesses produtos acabam por comprometer ou colocar em risco a vida
do cidadão, que evidentemente precisa consumi-los diariamente. Esse
é um problema preocupante, e estamos atentos a isso, pois não
podemos permitir que um produto como o tomate tenha mais de 40%
de agrotóxico. A Anvisa fez uma investigação e encontrou tanto no
tomate quanto na alface, produtos consumidos no nosso dia-a-dia,
resíduos de agrotóxicos.

E o que é pior, Srs. Deputados, o agrotóxico que se utiliza hoje no
Brasil tem origem na China, e não se sabe qual a sua composição,
qual o grau de nocividade desses produtos para a saúde humana.
Portanto, estamos atentos a isso. Encontramos a acolhida do nosso
requerimento, como dito pelos Deputados Carlos Mosconi e Vanderlei
Jangrossi, e, com outros segmentos deste Estado que entendem
profundamente da matéria, discutiremos a contaminação dos nossos
produtos por esses agrotóxicos altamente nocivos à saúde humana,
que colocam em risco a nossa saúde, colocam em risco até a saúde
dos produtores que têm de manusear esses produtos sem os devidos
cuidados.

Portanto, esta Casa, em boa hora, irá debruçar-se sobre esse
assunto. Tenho a certeza de que encontrará uma solução para que a
população se sinta mais segura quando consumir produtos que vêm
das nossas fazendas. Como disse, o produtor rural também está
sujeito à contaminação porque está manuseando sem os devidos
cuidados produtos extremamente perigosos à saúde.

Por último, Sr. Presidente, queria dizer que estamos acompanhando
atentamente o inquérito policial que tramita tanto na Justiça Federal
quanto na comum, nas Polícias Federal e Civil do Estado de São
Paulo, envolvendo os medicamentos genéricos utilizados por pessoas
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portadoras de doenças psiquiátricas. Uma pesquisa apontou que mais
de 40 desses medicamentos pesquisados não continham as
substâncias e os princípios ativos mostrados na bula. Portanto, são
medicamentos que não fazem nenhum efeito, custam caríssimo, são
distribuídos pela rede pública e, por falta de condições de
averiguação, de uma resposta objetiva quanto à utilização desses
medicamentos, estão no mercado sendo comercializados livremente,
e não há como saber se realmente fazem algum efeito. Isso é
preocupante. Estamos em contato permanente com as Polícias
Federal e Civil, com o Ministério Público, com a Anvisa, para que
esses medicamentos sejam retirados do mercado e os responsáveis
por essa fraude que lesa toda a população sejam devidamente
punidos. Muito obrigado.

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. Estamos
fazendo uso da tribuna nesta tarde para fazer uma divulgação e um
convite muito especial a todo o público dos movimentos sociais, das
ONGs, da sociedade de maneira geral e das regiões Norte e Noroeste
de Minas. Em Paracatu, no próximo sábado, dia 10, teremos uma
audiência pública muito importante. Trata-se de uma audiência pública
regional promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Essa iniciativa começou no final de 2006, foi realizada durante todo o
ano de 2007 e continua neste ano. É uma experiência inovadora, que,
do nosso ponto de vista, vem coroar de sucesso as ações do
Ministério Público no Estado de Minas Gerais. Essa oportunidade é
única e possibilita a todos os movimentos sociais das organizações
não governamentais da sociedade terem contato direto com o
Ministério Público para debater, dialogar, questionar e apresentar
sugestões para os diversos problemas que porventura estejam
demandando atenção, solução do Ministério Público, tanto para a
região Norte quanto para a região Noroeste do Estado de Minas
Gerais.

Ao longo de 2007, houve diversas audiências públicas regionais do
Ministério Público em todo o Estado. E, em todas elas, num
movimento crescente, a sociedade foi descobrindo um espaço, uma
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oportunidade de participação.
Sabemos que essa ação do Ministério Público, a qual

acompanhamos de forma crescente em Minas Gerais e no Brasil, é
uma das grandes inovações propostas pela Constituição cidadã de
1988, que deu autonomia ao Ministério Público, permitindo que hoje
os Promotores atuem auxiliando efetivamente a verdadeira
implantação e execução do Estado de Direito no Brasil. É claro que
observamos alguns excessos específicos de um ou outro Promotor,
mas, no geral, o que constatamos é um fortalecimento e crescimento
do apoio às iniciativas cidadãs de toda a ordem promovidas pelo
Ministério Público. A tarefa do Ministério Público é zelar pela defesa
do Estado de Direito e promover a qualidade de vida da nossa
população.

A audiência pública de Paracatu, similar às demais audiências
públicas regionais realizadas pelo Ministério Público, colherá
subsídios para orientar a ação do Ministério Público no Estado. Os
temas tratados regionalmente serão objeto de análise. As denúncias,
as críticas e as sugestões serão consideradas pelo Ministério Público
para organizar a sua intervenção e orientar a atuação dos Promotores
em cada uma das regiões e no conjunto de sua atuação no Estado.
Os Promotores e Procuradores de Justiça terão a oportunidade de
conversar, debater e responder diretamente aos questionamentos das
comunidades, esclarecendo dúvidas e orientando procedimentos. Em
Paracatu, alguns temas nortearão a audiência pública, portanto as
inscrições devem ser orientadas por esses temas. Cada inscrição
deverá fazer referência específica a um dos temas da audiência
pública.

Temos, por exemplo, o tema “População de rua e catadores de
materiais recicláveis”. Estamos auxiliando a organização, a
implantação de uma rede de cooperativas e de associações de
catadores na região Noroeste. Trata-se de uma iniciativa que se
espelha numa experiência de sucesso na Região Metropolitana de
Belo Horizonte, capitalizada pela Asmare, um exemplo que
transcendeu as fronteiras de Minas Gerais e serviu de estímulo e
modelo para diversas outras organizações solidárias e coletivas de
catadores de materiais recicláveis de todo o Brasil.
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Essa iniciativa é organizada e conduzida pela Cáritas Diocesana de
Paracatu, e esperamos seja mais uma iniciativa de sucesso que
venha ajudar a melhorar a qualidade de vida das comunidades,
auxiliando principalmente a ampliar a vida útil dos aterros sanitários.
Sabemos que os materiais recicláveis que deixam de ir para os
aterros viram fonte de renda, portanto fonte de vida para os catadores
e suas famílias. Então há também esse outro benefício associado, a
ampliação da vida útil dos aterros sanitários.

Outro tema é a reforma agrária. A região Noroeste, de maneira
especial, assim como também a região Norte de Minas, é onde se
concentram os assentamentos de reforma agrária de Minas Gerais.
Há muitos e muitos assentamentos; e muitos deles, talvez a maioria,
precisando ainda de uma atenção especial no que diz respeito à
capacidade produtiva dos assentados. Portanto se trata de um tema
fundamental para podermos ampliar a oportunidade de renda por
parte dos agricultores familiares assentados em nossa região. Há
muitos temas associados à reforma agrária, muitas pendências, e
certamente o Ministério Público poderá conhecer de perto essa
realidade.

O meio ambiente é outro tema a ser trabalhado. O Noroeste e o
Norte de Minas são as regiões onde se concentram as maiores áreas
ainda preservadas do nosso Estado, particularmente a do cerrado.
São também áreas de fronteira agrícola, de expansão da fronteira
agrícola, portanto merecem muito cuidado. É preciso pensar como
articular as unidades de preservação presentes na região, que são
muitas. Há algumas regiões onde ainda é preciso implantar e definir
suas unidades de conservação, e aqui podemos citar o caso
especificamente do Município de Paracatu. Estamos discutindo com a
Secretaria de Meio Ambiente a implantação de um parque florestal do
Estado no Município de Paracatu. Ainda há muitas dessas unidades
demandando uma regularização, como a efetiva indenização dos
antigos proprietários, ou dos ainda proprietários, apesar de todas as
limitações impostas a partir da implantação das unidades de
conservação.

Temos também a questão dos pescadores, que tem um componente
ambiental muito específico, ou seja, a região da bacia do São



480

Francisco. Há toda uma discussão sobre a revitalização da bacia do
São Francisco, que possui uma abordagem muito grande e tem
relação direta com a atividade de inúmeras comunidades de
pescadores presentes nessa região.

Outro tema dessa audiência pública do Ministério Público nas
regiões Norte e Noroeste do Estado é relativamente à mineração e a
seus impactos ambientais e sociais. Esse é um tema muito presente
hoje, e não só nas agendas política e econômica de Minas Gerais,
mas do País. Trata-se de uma discussão de como resolver os ganhos
do setor mineral, que são, em alguns casos, exorbitantes; como
resolver essa questão com a devida reparação ambiental; como
equacionar esses lucros com o componente social, as agressões e os
impactos ambientais e sociais, oriundos da atividade mineral no
Estado.

Paracatu, de maneira particular, está assistindo a um crescente
questionamento da atividade minerária no Município, e achamos que
essa é uma excelente oportunidade para conhecermos mais de perto
a legislação e a possibilidade de a comunidade conquistar benefícios
a partir da sua organização e da cobrança de compensação ambiental
e social pelas mineradoras em nosso Município.

Outro tema são os direitos humanos. Infelizmente, como tem
ocorrido na maioria dos Municípios, em nossa região também temos
problemas sérios em relação à criança e ao adolescente, com a
violência crescente. Portanto, esta é a oportunidade de discutirmos
também as ações da sociedade associadas ao Estado para combater
a violência, para proteger a infância, os adolescentes e, de maneira
especial, os idosos.

Patrimônio público é mais um tema. Outro tema é segurança
alimentar e nutricional. O Deputado Délio Malheiros, que me
antecedeu, levantou uma questão importante que também está muito
presente em nossa região: a utilização sistemática de agrotóxicos,
tanto pelo agronegócio quanto pelos agricultores familiares, que são
induzidos, orientados por esse padrão de produção que utiliza, de
maneira muitas vezes inconseqüente, os agrotóxicos, acarretando
problemas sérios à saúde dos trabalhadores, em virtude do mau uso
ou da ausência de equipamentos de proteção, que são fundamentais
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e essenciais na aplicação dos agrotóxicos.
Gostaríamos também de dizer que essa audiência pública pode

servir até para a discussão de algumas ações regionais, além da
revitalização da bacia do São Francisco, como foi aqui colocado, a
partir das ações nas bacias do Rio Paracatu e do Rio Urucuia, uma
vez que o Ministério Público do Estado criou a Promotoria Especial
para cuidar da bacia do Rio São Francisco, e uma das regionais está
instalada exatamente na cidade de Paracatu para acompanhar e
proteger as bacias dos Rios Paracatu e Urucuia.

Há também as ações do Programa Luz para Todos, interrompido há
quase um ano em todo o Estado de Minas Gerais. As regiões
Noroeste e Norte de Minas, com o Jequitinhonha e o Vale do Mucuri,
são as regiões que tiveram o menor índice de atendimento. Será uma
oportunidade de a sociedade e as organizações cobrarem,
manifestarem e se posicionarem sobre a importância desse Programa.

Por último, o programa Territórios da Cidadania, que alcança
também as duas regiões, um programa muito promissor, mas, sem a
devida organização e sem a devida participação dos setores sociais,
das organizações e movimentos sociais, do setor público e do setor
produtivo, dificilmente levaremos a cabo um programa promissor que
pode, de fato, promover o desenvolvimento sustentável regional.

Portanto, para finalizar, Sr. Presidente, gostaríamos de deixar aqui o
“site” do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que contém o
regulamento da audiência pública, para que as pessoas possam
acessar, conhecer mais de perto e registrar suas inscrições. É uma
ação fundamental para garantir o espaço de participação e
manifestação na audiência. Hoje já temos mais de 30 inscrições, e
aqueles que ainda não se inscreveram podem fazê-lo através do “site”
www.mp.mg.gov.br. Esperamos uma ampla participação das regiões
Norte e Noroeste do Estado de Minas Gerais na audiência pública do
Ministério Público a ser realizada no próximo sábado, dia 10, na
Câmara Municipal de Paracatu. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, presidindo esta
reunião nesta tarde; Srs. Deputados presentes; telespectadores da TV
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Assembléia. Saúdo também os estudantes presentes, futuros
operadores do direito, tão importante para a população de Minas
Gerais e tão fundamental para todos nós.

Sr. Presidente, venho a tribuna aproveitando o tema trazido pelo
Deputado Eros Biondini na tarde de ontem. S. Exa. tratava justamente
da votação ontem, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº
1.135, que propunha a supressão do art. 124 do Código Penal
Brasileiro, que criminaliza a prática do aborto. Esse projeto legalizaria
o aborto no Brasil, por qualquer motivo, durante os nove meses da
gravidez.

Concedo aparte ao Deputado Eros Biondini, reconhecendo a
precedência dele no assunto, para que ele trate desse tema tão
importante debatido ontem em Brasília.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Obrigado, Deputado João
Leite. Caro Deputado Doutor Viana, Deputado Célio Moreira,
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e contra o
Aborto, cuja Presidência dividimos com muita honra.

Somos defensores da vida, Deputado João Leite, em todas as suas
dimensões e em todos os seus aspectos. A vida humana começa na
concepção. Até à morte natural de um ser humano, ela precisa estar
na nossa Constituição, ser preservada, defendida e, mais do que isso,
ser digna. As crianças, as mulheres precisam de condições de terem
uma vida digna e dar dignidade aos seus filhos.

Infelizmente, enquanto lutamos por dignidade para nossa nação, por
melhor distribuição de renda, de nossas riquezas, para acabar com a
disparidade tão grande entre áreas pobres e ricas, com desigualdades
sociais e regionais, deparamos, muitas vezes, com representantes do
povo que propõem projetos de lei que, em vez de defender a vida, de
acolher as mulheres e propor políticas públicas para elas e por
assistência à maternidade, propõem a morte.

Desde o início, trava-se o combate entre o bem e o mal, entre a vida
e a morte. Começa-se, então, a especular quando a vida começa,
como se o ser humano pudesse determinar, primeiro, quando ela
começa e, segundo, com que tipo de qualidade de vida pode-se
nascer ou não. Discutem que anencéfalos não devem nascer e quem
tem cérebro completo deve; quem tem alguma deficiência física não
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deve nascer, mas quem não tem deve. Isso, realmente, é uma
aberração.

Ontem, enfim, foi colocada em pauta de votação essa lei absurda
que propõe o aborto até os nove meses de gestação por qualquer
motivo. Ora, qual a diferença entre uma criança nascitura, ou seja,
aquela que daqui a meia hora vai nascer, e uma que nasceu há meia
hora. Não há nenhuma diferença. Se colocarmos uma na mão direita
e outra na mão esquerda, veremos que são exatamente iguais. Por
que uma deve ir para o lixo e a outra para o berço?

Portanto, ontem, tivemos essa vitória, em razão da consciência dos
representantes do povo.

Deputado João Leite, desculpe-me por demorar com este aparte,
mas precisamos enfatizar a atuação do Deputado Miguel Martini, que
mobilizou os demais Deputados Federais. Os 33 Deputados que
votaram ontem foram unânimes em rejeitar o projeto. Os 7 que eram a
favor do aborto saíram da reunião, quando seus suplentes puderam
votar a favor da vida. Foram 33 votos contra nenhum a favor do
aborto.

Ontem o Deputado Miguel Martini ligou-me, com toda a alegria,
celebrando essa vitória, que, sabemos, não pára por aí. Quando
falamos em defesa da vida, não queremos simplesmente lutar nessa
grande Frente contra o aborto, mas também envidar todos os esforços
para que, a partir do momento que nasça, a pessoa possa ter os
direitos já garantidos na Constituição, como, por exemplo, assistência
à saúde. As mães também devem ter atendimento psicológico e
condições mínimas de gerar seus filhos e até facilidade de dá-los em
adoção, de maneira responsável, para que haja harmonia e
preservação da vida da mãe e do nascituro.

Ontem foi um dia de vitória para a nação brasileira, que, graças a
Deus, até hoje não colocou em sua lei a pena de morte,
principalmente, como diz a ex-Senadora Heloísa Helena - uma grande
defensora da vida -, a redução da idade penal para o ventre materno.
Se não temos, em nosso Brasil, a pena de morte nem para os
estupradores, que ficam livres, nós a teremos para a criança, fruto
dessa violência? A criança será abatida, será morta?

Deputado, queremos políticas públicas para as mulheres. Somos
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defensores da vida e temos dados interessantes que nos mostram,
Deputado Doutor Viana, que os que são a favor da vida se organizam
em comunidades e proporcionam às gestantes casas-mãe, que
prestam assistência às mulheres desequilibradas ou emocionalmente
abaladas, acolhem mães solteiras, assim como adolescentes vítimas
de estupro ou mães pobres que não têm condições de criar seus
filhos. Há iniciativas das arquidioceses, das igrejas evangélicas, do
terceiro setor, etc. Essas pessoas que proporcionam melhores
condições às mães de criarem seus filhos são os verdadeiros
defensores da vida. Por outro lado, ao pesquisarmos as instituições
que apóiam o aborto, percebemos que aqueles abortistas, que falam
que as mulheres têm direitos, não dão suporte a estas como deveriam
fazer. Não oferecem às mulheres o atendimento e o aconselhamento
necessários.

Ontem foi um dia de vitória para o nosso Brasil e, definitivamente,
ficou demonstrado, por intermédio dos representantes do povo, que o
Brasil não admite o aborto nem a cultura de morte. Deputado João
Leite, um país de dimensões continentais como o nosso, onde tudo
que se planta colhe, não precisa fazer com que não nasçam crianças.
Se elas não nascerem, ficaremos, como alguns pequenos países da
Europa, frios de clima e de coração. Nesses países já não existem
crianças, porque as mataram ou não as deixaram nascer. Por isso
esses países precisam, muitas vezes, de seqüestrar crianças na
África e no Brasil. O próximo passo dessa cultura de morte é a vinda
para o nosso país a fim de explorarem sexualmente nossas crianças
ou as seqüestrarem, como já ocorre, para levá-las para seus países.

Nosso país já foi mais jovem. O Brasil está envelhecendo porque
estão nascendo menos crianças. Parabéns pelo pronunciamento,
Deputado João Leite. O Deputado Célio Moreira também fará o seu
pronunciamento de forma brilhante. Gostaria de parabenizar o
Deputado Miguel Martini e todos aqueles que ontem cumpriram seu
papel de legisladores. Obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, seu aparte veio trazer grande
contribuição a nossa manifestação em favor daqueles que não falam,
das vidas que estão nos ventres de suas mães, as quais não podem
manifestar-se e são silenciadas.
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Somos a voz dessas vidas que estão sendo ameaçadas. O mais
interessante nessa questão é que as pessoas que defendem o aborto,
que apresentam esses projetos e lutam para aprová-los - no Brasil, há
uma grande frente que luta em favor do aborto -, apresentam-se à
sociedade brasileira como progressistas. Vejam: as pessoas que
defendem o aborto consideram-se progressistas.

Os cidadãos que são contra o aborto, que querem defender a vida
no ventre da mãe são considerados conservadores, ultrapassados.
Estamos diante de uma inversão no que se refere à realidade, à
verdade. Não há nada mais atrasado no mundo que a morte de
crianças. Os povos que viviam em tribos, clãs, acreditavam em
demônios e sacrificavam crianças recém-nascidas. No Brasil, algumas
tribos ainda enterram crianças que nascem com algum defeito físico.

No nosso país, assistimos a uma grande luta, especialmente de uma
missionária cristã, Suzuki, contra o infanticídio indígena. Ela está
salvando crianças indígenas que nascem com alguma deficiência.
Pega-as e foge para impedir que sejam enterradas vivas. As pessoas
que defendem o enterro de crianças indígenas vivas, o aborto, a morte
das crianças brasileiras são consideradas progressistas, mas, na
verdade, são atrasadas. Querem matar as crianças brasileiras. Alguns
defendem algo que está sendo defendido nos Estados Unidos. O
Governador do Rio de Janeiro, por exemplo, é a favor do aborto, pois
entende ser um meio para diminuir a violência. Existe algo mais
ultrapassado que isso? Esse é o pensamento dos que são chamados
de progressistas neste país. Ah, Brasil, acorda! Vejam o que está
acontecendo em nossa terra. Estamos fortalecendo uma cultura de
rejeição às nossas crianças.

Noutro dia, com a Comissão de Direitos Humanos desta Casa, visitei
uma vila onde os líderes nos disseram: “Cinqüenta por cento das
crianças que nascem nesta vila são rejeitadas”. O Brasil está
alimentando a cultura da rejeição às nossas crianças, às mulheres
que estão esperando bebês. Enquanto isso, nas sociedades mais
respeitadas - estas, sim, são modernas -, as famílias se reúnem para
escolher os nomes dos filhos. Buscam escolher os nomes de acordo
com os seus significados; a mãe é valorizada, protegida pelas
legislações. Ou seja, enquanto alguns países fazem isso, o Brasil quer
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o aborto. Aliás, não posso dizer que nosso país deseje isso, já que
ontem obtivemos o seguinte resultado: 33 a zero contra o aborto.
Portanto, não é a população brasileira que defende o aborto, mas
alguns que se denominam progressistas, modernos. Matam crianças e
pensam que são modernos, mas, na realidade, são ultrapassados. Os
indígenas agem assim; os povos primitivos faziam isso, ou seja,
matavam as crianças. Não é isso que lemos na história do povo
hebreu, no Egito? As mães, as parteiras escondiam os bebês porque
o faraó havia mandado matá-los, abortá-los. A história está aí para
comprovar o que digo.

Os progressistas deste país querem a volta do sacrifício de crianças.
Querem a volta da matança de bebês, crianças... Obrigado, Sr.

Presidente, que me concede mais 3 minutos, com a aquiescência do
nosso Líder em defesa da vida, Deputado Célio Moreira.

Esse é um tema que efetivamente toca no nosso coração,
especialmente nós que acompanhamos a história das nossas
crianças. Na Casa, temos Deputados médicos, como o Deputado
Doutor Viana, pediatra, um defensor de bebês, e o Deputado Doutor
Rinaldo, aqui presente e que tem a vida dedicada à saúde. Não
podemos aceitar que nossas crianças sejam mortas. Vamos proteger
a gestante, as mulheres. Elas têm de ter essa proteção. Vamos dar
condições para que elas criem essas crianças.

Mas não podemos permitir a volta da barbárie, essa cultura da
rejeição no Brasil. Lembro-me de que neste Plenário, em uma
discussão numa de nossas conferências, quando alguém defendeu o
aborto aqui desta tribuna dizendo: “Não é possível haver essas
mulheres que têm 12 ou 13 filhos”. Então, um jovem negro que estava
sentado nas primeiras cadeiras do Plenário se levantou e foi ao
microfone e disse àquela pessoa: “A senhora acaba de me matar
porque sou o 12º filho de uma mulher que me amou e cuidou de mim.
A senhora não queria que eu nascesse?”. Pois é isso que estão
tentando fazer no nosso país. Uma cultura do jogar-fora.

Agora vemos mães que jogam os filhos pela janela, na lagoa, no rio
e deixam os filhos perto de uma lata de lixo. Não permitiremos isso.
Estaremos juntos lutando contra essa situação, graças a Deus.
Graças também ao Deputado Miguel Martini, um grande lutador, muito
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bem lembrado pelo Deputado Eros Biondini. Ontem ele liderou em
Brasília essa frente contra a morte das nossas crianças.

Quantos brasileirinhos foram salvos ontem na Câmara dos
Deputados! Vale a pena levantar esse número. Nossa luta contra essa
cultura da rejeição tem de continuar. Da rejeição das brasileirinhas e
dos brasileirinhos cuidados pelo Doutor Viana, pelos nossos médicos
e pelas nossas instituições. Não à rejeição. Mães, vamos escolher o
nome dos nossos brasileirinhos e das nossas brasileirinhas. Vamos
amá-los e cuidar deles. Esperamos que venham também as políticas
públicas de defesa dessas crianças e dessas mães.

Muito obrigado, Deputado Doutor Viana, pelo tempo que V. Exa. me
concedeu e que excedeu ao meu tempo inicial para tratar desse tema
tão importante. Agradeço também ao Deputado Célio Moreira a
paciência. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Realmente, como V. Exa. falou, o tema é
extremamente importante e não se esgotará, tenho certeza, na tarde
de hoje. A Presidência entendeu a importância da conclusão do
raciocínio de V. Exa.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, funcionários da Casa e senhores telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, venho hoje, mais uma vez, a esta
tribuna para celebrar uma data que se tornará histórica para todos
que, como V. Exa., Sr. Presidente, Deputados João Leite, Eros
Biondini e Doutor Rinaldo, e como eu, defendemos a vida. Ontem,
como é do conhecimento de todos, a Comissão de Seguridade Social
e Família da Câmara dos Deputados derrubou o Projeto de Lei nº
1.135/91, que previa a descriminalização do aborto no Brasil.

O parecer aprovado rejeitou também o Projeto de Lei nº 176/95, que
permitia o aborto até o nono mês de gravidez e obrigava a rede
hospitalar pública a realizar os procedimentos.

Esse 7 de maio, um mês tão precioso, em que se comemora o Dia
das Mães, também consagrado a Nossa Senhora de Fátima, há de
ser lembrado também como o mês da vitória da vida sobre a morte, da
derrota de um inimigo que, há 17 anos, rondava a Câmara dos
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Deputados, esperando talvez um descuido, um cochilo para perpetrar
o aborto no solo brasileiro. Não foi uma vitória fácil, como foi dito pelos
Deputados João Leite e Eros Biondini. Alguns Deputados defendiam o
prosseguimento da discussão, e outros se retiraram do Plenário antes
do término da votação, porque queriam que a discussão se alongasse
em outra audiência pública. Vários requerimentos foram
apresentados, propondo o adiamento da votação, mas foram
rejeitados. Felizmente prevaleceu o bom-senso, o sentido de honra, a
sensibilidade para com a importância da vida. Essa foi uma vitória
construída por muitos, entre eles, nosso colega aqui já citado, o
ferrenho batalhador Deputado Federal Miguel Martini, um árduo
defensor da vida naquela Casa, e pelo Deputado Jorge Tadeu
Mudalen, relator do parecer da Comissão, do Democratas de São
Paulo, que rejeitou os projetos e foi seguido pela maioria de seus
pares. Essa decisão histórica garante a vida uterina para os que não
têm voz e mantém os ditames da nossa legislação, que prevê pena de
detenção de um a três anos no caso de interrupção da gravidez
voluntária. Em várias reuniões que tivemos, vimos algumas pessoas
defenderem o aborto legal no Brasil, mas, no Brasil, não existe aborto
legal, visto que, em nosso país, o aborto é crime.

Em seu relatório, o Deputado Mudalen lembrou muito bem que,
independentemente da origem das opiniões, o brasileiro está se
colocando de forma crescente contra a liberação do aborto e citou
pesquisa realizada pelo Datafolha, em março de 2007, segundo a qual
65% dos brasileiros defendem que a legislação sobre o aborto
continue como está, sem ampliação. Esse índice foi o maior já
verificado desde que a pesquisa começou a ser feita, em 1993. Então
o que o relator fez foi atender à voz da maioria da sociedade
brasileira, que não deseja o estabelecimento da morte de inocentes
neste país, graças a Deus! Espero que a derrota dos projetos de lei
favoráveis ao aborto seja uma pá de cal nas campanhas de grupos
que, sob argumentos vários, entre eles o de defender a saúde da
mulher, servem principalmente a interesses internacionais que querem
manipular a estrutura familiar, sobretudo nos países em
desenvolvimento.

Minha trajetória parlamentar, desde os primeiros anos, ainda como
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Vereador em Belo Horizonte, foi pontuada pela determinação de lutar
contra a liberação do aborto neste país, e confesso que cheguei
muitas vezes a temer que isso pudesse acontecer. Preocupou-me o
fato de países como Portugal terem alterado a sua Constituição para
permitir o aborto e que esse exemplo fortificasse as correntes
brasileiras favoráveis também à descriminalização do aborto no País.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Deputado Célio Moreira,
cumprimento-o, assim como os Deputados João Leite e Eros Biondini,
fazendo coro com suas palavras. Como médico, há vários anos
estamos trabalhando pela preservação da vida, lutando contra a
doença e a morte. Graças a Deus, ontem, no Congresso Nacional,
tivemos a felicidade de ver derrubado esse projeto de lei de
descriminalização do aborto! Cumprimento nossos representantes no
Congresso pelo bom-senso de não se entusiasmarem por um
pequeno grupo, que se dizia maioria, preocupado com outras coisas,
menos com a vida. Aproveito este momento de alegria a favor da vida
para fazer coro com a necessidade de se facilitar a adoção no País.
Hoje é muito difícil um casal adotar uma criança. E, enquanto uns
querem destruir a vida, há outros querendo adotar. Precisamos
trabalhar para facilitar o processo de adoção, enquanto apenas uma
pequena parte da sociedade se interessa pela legalização do aborto.
Como se a pessoa que o fizesse não tivesse nada a perder,
esquecendo-se de que existe um Deus que nos deu a vida. Parabéns
a V. Exa. e aos Deputados João Leite e Eros Biondini.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado. Sua fala engrandece e
sinaliza para o bom senso. Agradeço a V. Exa., um ferrenho
batalhador em defesa da vida. Como Presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da Vida contra o Aborto, não poderia deixar
de fazer um pronunciamento a respeito dessa vitória da vida contra a
morte.

Várias vezes estive neste Plenário defendendo a vida. Participei,
com os Deputados Eros Biondini, Miguel Martini e João Leite, de
audiências públicas em Brasília, quando nos juntamos às vozes
daqueles que eram contrários à descriminalização do aborto, como a
Senadora Heloísa Helena. Estivemos também em Portugal, logo após
a mudança de legislação naquele país para a liberação do aborto. E o



490

que vimos lá foi um sentimento de derrota da maioria, que convive
hoje com a mancha do sangue derramado por vidas inocentes
impedidas de nascer.

Eu disse aqui que, às vezes, ficava temeroso de que a
descriminalização do aborto fosse aprovada no Brasil, porque muitos
defendem, mas, na hora de votar, ficam em casa. O que aconteceu
em Portugal foi isso. A minoria votou, mas a maioria que não foi se
sentiu derrotada. Hoje há várias ONGs e associações que recebem
essas mulheres, orientam as mães adolescentes que engravidam e,
por não terem apoio da família, são colocadas para fora de casa.
Essas ONGs acolhem a mãe até o nascimento do bebê, dando toda a
estrutura e o atendimento. Estivemos em Portugal e constatamos essa
tristeza.

A vitória da vida sobre a morte deve, em nosso país, ser creditada
ao trabalho desempenhado pelo nosso saudoso João Paulo II. Onde
quer que esteja, o santo Papa está por certo abençoando este país e
os homens de boa vontade que abraçaram esta causa.

Não menos importante também tem sido o trabalho do Papa Bento
XVI e da CNBB, que reforçou seu empenho na Campanha da
Fraternidade deste ano na defesa da vida. E não podemos nos
esquecer também de homens como o Deputado baiano Bassuma,
outro grande batalhador em favor da vida.

Não podemos ignorar o fato de que, neste país, a miséria ainda
grassa em várias regiões, a saúde ainda padece da falta de
investimentos, e muitas mulheres, no desespero, buscam no aborto a
alternativa que lhes parece a única para evitar o filho indesejado. Mas
é sabido também que a maioria dos abortos é praticada pela classe
média. Dizem que as mulheres pobres é que praticam a maioria dos
abortos, mas as classes média e alta são as que mais fazem abortos
neste país. Não é justo que a vida seja sacrificada em nome da saúde
da mulher, argumento usado pelo próprio Ministro da Saúde para
justificar sua posição favorável à descriminalização do aborto. É
preciso, sim, que a saúde seja colocada ao alcance de todos,
principalmente das mulheres gestantes. É preciso, principalmente, que
o País tenha estrutura para receber os filhos desprovidos de lar,
desburocratizando o processo de adoção. Um passo já está sendo
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dado com o projeto de criação de um cadastro nacional para a
facilitação de pais e crianças para adoção.

Perdoem-me as mulheres que se frustraram com a decisão da
Câmara dos Deputados no seu “não” ao aborto. Não é pelo caminho
do crime de retirada de fetos que passa a liberdade nem a felicidade.
Deixemos a vida brotar, deixemos que Deus realize seu propósito,
porque nem a pobreza nem a solidão são determinantes no destino de
uma criança que está sendo gerada. Este país é grande, rico e
demonstra mais uma vez que é também generoso ao optar pela vida.

Que Deus abençoe a todos que participaram desse processo
histórico que manteve a prevalência do sentimento do amor ao
próximo, do respeito à vida e do respeito às mulheres, porque o aborto
é principalmente uma agressão ao corpo e à alma da mulher, que tem
por vocação o divino destino de gerar, renovar e povoar o mundo.

Deputados Rinaldo e Doutor Viana, lembro-me de que, quando
Vereador, um colega tentou emplacar, no Município de Belo
Horizonte, um projeto de lei que dava autonomia aos hospitais
públicos para fazer os procedimentos para matar a criança dentro ou
fora do ventre. O que eu disse naquela época não se modifica hoje: a
saúde não está dando conta de curar uma dor de barriga sequer, mas
está querendo equipar os hospitais públicos para matar - porque o
aborto é crime; abortar é matar. E tinha um projeto aqui que permitia
que se matasse a criança até no nono mês, como, aliás, várias
pessoas têm feito: fazem a cesariana, tiram a criança e matam-na. Há
vários processos como esse, e já vimos clínicas pegar fetos e jogá-los
para serem comidos por cachorros. Além disso, todos os dias
assistimos ao vivo e em cores casos novos de pai e mãe que jogam
filhos pela janela, no rio, no esgoto, na lagoa. Ou seja, a vida está
sendo banalizada.

Aproveito este momento para desejar a todas as mães de sangue e
de coração que este domingo dedicado a elas seja de muita paz e
alegria. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições



492

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Esgotada a hora destinada
a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
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
2.420/2008, 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
Educação - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 7/5/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.193, 2.195, 2.196 e 2.198/2008, do Governador
do Estado; do Trabalho - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em
7/5/2008, dos Projetos de Lei nºs 250/2007, da Deputada Cecília
Ferramenta, 1.908/2007, do Deputado Wander Borges, 1.955/2007,
do Deputado Leonardo Moreira, 1.997/2008, do Deputado Tiago
Ulisses, 2.016/2008, do Deputado Antônio Carlos Arantes,
2.018/2008, do Deputado Adalclever Lopes, 2.026/2008, do Deputado
Tiago Ulisses, 2.052/2008, do Deputado Antônio Carlos Arantes,
2.068/2008, do Deputado Padre João, 2.102/2008, do Deputado
Inácio Franco, 2.121/2008, do Deputado Roberto Carvalho,
2.135/2008, do Deputado Luiz Tadeu Leite, 2.186/2008, do Deputado
Eros Biondini, 2.190/2008, do Deputado Fábio Avelar, 2.204 e
2.205/2008, do Deputado Walter Tosta, 2.206/2008, do Deputado
Paulo Cesar, 2.208/2008, da Deputada Elisa Costa, 2.209/2008, da
Deputada Rosângela Reis, e do Requerimento nº 2.271/2008, do
Deputado Agostinho Patrús Filho; de Meio Ambiente - aprovação, na
12ª Reunião Ordinária, em 7/5/2008, do Projeto de Lei nº 1.441/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais -
aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 7/5/2008, do Requerimento
nº 2.272/2008, do Deputado Doutor Viana; de Direitos Humanos -
aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 8/5/2008, do Projeto de Lei
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nº 2.189/2008, do Deputado Carlin Moura, e do Requerimento nº
2.274/2008, do Deputado Eros Biondini; e de Defesa do Consumidor -
aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em 8/5/2008, dos Requerimentos
nºs 2.285, 2.286, 2.296 e 2.328/2008, do Deputado Leonardo Moreira
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento dos Deputados Célio Moreira,

Carlos Mosconi e outros solicitando a convocação de reunião especial
para homenagear a Associação dos Atacadistas Distribuidores do
Estado de Minas Gerais - Ademig - pelos cinco anos de sua fundação.
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXI do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Domingos Sávio solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, todos os que aqui nos acompanham ou que nos
assistem pela TV Assembléia, nesta tarde, quero trazer um assunto
extremamente importante no dia-a-dia de todos nós: as ações do
Município, do Estado e do governo federal, mas, de um modo
particular, do governo do Estado de Minas Gerais para a saúde
pública. Obviamente, falo de algo que é dever do Estado e direito do
cidadão. Isto posto na nossa Constituição - o direito à moradia, ao
trabalho, a uma série de coisas de que nunca poderemos abrir mão,
sob pena de não sermos, de fato, uma pátria, uma nação justa -,
muitas vezes, parece que, por si só, já estaria resolvido, mas é uma
luta permanente. Garantir o direito constitucional de acesso à saúde,
de maneira digna, de acesso aos meios para se ter a saúde, para
prevenir e medicar, é missão de cada homem público no dia-a-dia.

Em Minas, hoje, temos a felicidade de ter um grande parceiro à
frente da Secretaria de Saúde, Marcus Pestana, Deputado desta Casa
e hoje Secretário, que, sob a orientação do Governador Aécio Neves,
desde o primeiro momento, tem feito um grande esforço para a
parceria, extremamente necessária, entre o governo do Estado, os
Municípios, os prestadores de serviço e a rede hospitalar, seja
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privada, seja pública, seja filantrópica, principalmente a filantrópica e a
pública, mais vocacionadas ou comprometidas com o atendimento do
SUS, sem discriminar a rede privada, principalmente os que se
dispõem a fazer convênio com o SUS. Esse sistema tem-se
fortalecido, e temos visto avanços, mas ainda há muito que trabalhar.

Hoje gostaria de abordar um aspecto do funcionamento do SUS em
Minas Gerais e da gestão do Governador Aécio Neves o qual requer
um pouco de reflexão, até para que possamos dar a nossa
contribuição para aperfeiçoar e para reconhecer o que já existe. Trata-
se do planejamento descentralizado por macrorregiões e
microrregiões, o PDR, que divide as regiões do Estado para efeito das
ações de saúde. Ao todo, são 13 macrorregiões em que se divide o
Estado para efeito de planejamento das ações de saúde, e 75
microrregiões. Isso, portanto, reunindo os 853 Municípios de Minas
Gerais.

Esse planejamento funciona como a matriz, a base para a aplicação
de uma série de programas do Estado, como, por exemplo, o Pró-
Hosp, programa importantíssimo que o governo Aécio Neves
implantou para estabelecer parcerias com os hospitais filantrópicos ou
da rede pública a fim de melhorar a sua estrutura e o atendimento.
Além disso, outros programas importantes, como o Viva Vida e assim
por diante, em que o governo do Estado tem de planejar a aplicação
do dinheiro.

Por que esse PDR, ou seja, esse planejamento descentralizado é
importante? Porque é claro que, havendo 853 Municípios, não se
pode pensar que seja viável pôr um tomógrafo em cada Município,
pois se gastaria muito dinheiro e depois não se conseguiria nem fazê-
lo funcionar. Para funcionar, é preciso haver uma escala de serviços
que justifique o custo do profissional e a manutenção do equipamento.
Não se pode ter um hospital todo equipado com UTI neonatal em cada
cidade. Às vezes é preciso reunir 20 cidades para obter a
possibilidade de manter um serviço de média complexidade. Quanto
aos serviços de alta complexidade, como, por exemplo, transplante,
hemodiálise e hemodinâmica, é preciso pensar numa população de
mais de 100 mil habitantes, porque é claro que haverá um volume de
serviços que justificará o custo de manutenção. Esse planejamento
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precisa ser feito - e já é feito assim em Minas Gerais - sem nenhum
partidarismo nem protecionismo político partidário, pensando-se no
ser humano e também procurando-se dimensioná-lo de acordo com
os deslocamentos de uma cidade a outra, a distância de uma cidade a
outra, e assim por diante. Obviamente, como tudo que planejamos,
precisa ser corrigido.

Gostaria de lembrar-lhes algo. Quando cheguei aqui, em 2003 -
aliás, o Deputado Rinaldo Valério, que nos acompanha, lembra-se
disso, pois já naquela época, embora não fosse Deputado,
compartilhou conosco essa luta, sempre atuante e atento às questões
da saúde do Centro-Oeste mineiro, de modo particular de Divinópolis -
e o governo Aécio Neves iniciou esse trabalho e lançou o Pró-Hosp,
todo o Centro-Oeste mineiro era parte da Macrorregião Metropolitana
de Belo Horizonte. Era como se dependêssemos de tudo da RMBH, o
que não é verdade. Temos serviços básicos em todas as cidades. Os
serviços de média e alta complexidades existem em algumas cidades.
De modo especial em Divinópolis, há quase todos. Pelo menos é o
que têm também as outras cidades-pólos mineiras. Portanto, essa
discriminação não era justa, pois iria menos dinheiro para a região.
Levamos o pleito, e isso foi revisto. Então, o planejamento mudou; e,
mudando, Divinópolis passou a ser sede da Macrorregião do Centro-
Oeste, pois, até então, era sede da microrregião. Passando a ser sede
de macrorregião, recebeu mais dinheiro para o Hospital São João de
Deus e, nos próximos dias, receberá recursos - aliás, num trabalho
que realizamos ao lado do Deputado Rinaldo Valério - para o pronto-
socorro, oriundo também do Pró-Hosp por essa visão de
planejamento. Além disso, passando a ser sede de macrorregião,
outras cidades, como Santo Antônio do Monte, Bom Despacho e
Itaúna, passaram a ser sede de microrregião e a receber um pouco
mais de dinheiro para melhorar as suas estruturas.

Faço hoje essa abordagem para dizer que felizmente o governo
Aécio Neves, como disse, com uma boa equipe, além do Secretário
Marcus Pestana e do Dr. Antônio Jorge, Secretário Adjunto
extremamente competente, médico e Vereador de Juiz de Fora,
homem público sensível às dificuldades da população, está fazendo a
revisão desse PDR.
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Conheço a região de Campo das Vertentes. Desta tribuna já disse,
mais de uma vez, que há também ali uma situação que precisa ser
corrigida. Hoje São João del-Rei é considerada sede de microrregião
do mesmo jeito que, em 2003, Divinópolis era assim considerada,
equivocadamente em meu entendimento.

Com isso São João del-Rei é considerada hoje sede de
microrregião, da mesma maneira que, em 2003, Divinópolis era
considerada assim, equivocadamente, no meu entendimento. São
João del-Rei, sendo considerada sede de microrregião - em toda
aquela região, apenas Barbacena é considerada sede de
macrorregião -, deixa de receber uma série de recursos, embora tenha
de atender toda a sua população e ainda atende as pessoas que vêm
da minha querida terra natal São Tiago, de Nazareno, Bom Sucesso,
Conceição da Barra, Madre de Deus, Tiradentes, Santa Cruz de
Minas, Prados, Coronel Xavier Chaves, Resende Costa, e assim por
diante. Todos esses Municípios recorrem a São João del-Rei, mas
São João recebe muito pouquinho e, com isso, não consegue
prosperar nos investimentos de média e alta complexidades. Chegou
o momento de rever isso, de São João del-Rei também ser sede de
macrorregião, sem prejuízo para Barbacena.

É possível haver numa região duas cidades consideradas sede de
macrorregião; é o que se convencionou chamar de macrorregião
bipolar, dois pólos de macrorregião. Aliás, há um caso no Sul de
Minas; parece-me que Pouso Alegre, Varginha e Itajubá formam uma
macrorregião tripolar. As três cidades são consideradas sede da
macrorregião. Qual a diferença disso? Quando a cidade é sede da
macrorregião, o valor distribuído seria, digamos, R$2,00 “per capita”.
Em se tratando de microrregião, só se calcula o valor sobre a
população daquela cidade e mais duas ou três no entorno. Se for sede
de macrorregião, calcula-se a população da macrorregião. Geralmente
falamos de uma população de 1 milhão de habitantes. Por exemplo, a
população de Divinópolis, macrorregião do Centro-Oeste, é até
mesmo maior que 1 milhão. Multiplicando-se 1.500.000 habitantes por
R$2,00, temos, só aí, R$3.000.000,00 de investimentos por ano.
Perceberam a grande importância de se rever o planejamento? Se
São João del-Rei for sede de macrorregião, em vez de receber,
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digamos, R$2,00 vezes 150 mil habitantes, receberá R$2,00 vezes 1
milhão de habitantes, o que resultará em R$2.000.000,00 por ano.
Aplicados onde? Na Santa Casa, em outro hospital filantrópico, no
sistema municipal de São João del-Rei, caso haja atendimento que se
enquadre no Pró-Hosp, em programas como o Viva a Vida, e assim
por diante.

Portanto, aproveitando a presença do Deputado Doutor Rinaldo,
quero solicitar um requerimento à Comissão de Saúde para a
realização de audiência pública em São João del-Rei, convidando o
Secretário de Saúde e a sua equipe. Trata-se de uma audiência em
que debateremos, com a população do Campo das Vertentes e com
os Secretários Municipais, a necessidade de que ali seja pólo de
macrorregião, para termos a perspectiva de mais investimentos e
assim melhorarmos; caso contrário, ficaremos correndo atrás do
prejuízo.

Nesta semana, tive uma audiência com o Secretário Marcus
Pestana. Apresentei-lhe a situação da Santa Casa de Bom Sucesso,
que faz parte da microrregião de São João e da macrorregião de
Barbacena, ou seja, da macrorregião do Campo das Vertentes; ela
não envia praticamente nenhum paciente para Barbacena, mas é
considerada filiada àquela macrorregião e envia para São João del-
Rei. Em Bom Sucesso, uma cidade de mais 20 mil habitantes, a
situação da Santa Casa é de penúria. Tirei R$50.000,00 do dinheiro
de emenda parlamentar para ajudar a Santa Casa, mas é pouco -
temos de fazer aqui o milagre dos pães: um pouquinho para uma
cidade, um pouquinho para outra. Tenho a honra de ser Deputado
majoritário em Bom sucesso, como em várias cidades da região. Fui
ao Secretário Marcus Pestana, mostrei-lhe a situação e disse-lhe: é
preciso que se verifique a possibilidade de complementar, de ajudar
nesse caso. Mas Bom Sucesso já deveria ser sede de microrregião,
como Santo Antônio do Amparo, a 30km de Bom Sucesso, que está
na macrorregião de Divinópolis. Em virtude da promoção que
Divinópolis recebeu, pois virou sede de macrorregião, Santo Antônio
do Amparo hoje é sede de microrregião.

Santo Antônio do Amparo, que também tenho a honra de
representar nesta Casa, arrumei recursos de emenda parlamentar
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para lá, é um pouco menor do que Bom Sucesso. Santo Antônio do
Amparo está evoluindo, com uma estrutura de saúde bem melhor que
a de Bom Sucesso, e o povo de Bom Sucesso reconhece isso.

Só para lembrar, Santo Antônio do Amparo era Distrito de Bom
Sucesso. Ao longo de muitos anos, a maioria da população desse
Município usou a Santa Casa de Bom Sucesso, que tem um século de
história. É uma santa casa imprescindível na região, com cerca de 70
leitos e que atende várias localidades - Macaia, Ibituruna e São Tiago,
por meio de Mercês de Água Limpa, que é próximo. Hoje a estrutura
de saúde de Bom Sucesso começa a deteriorar-se e sua Santa Casa
está quase inviabilizada. A solução para isso é o planejamento
macrorregional do Estado.

Portanto, esta Casa tem o dever de trabalhar para a solução do
problema. Obviamente, eu, como representante da região, preocupo-
me com a situação, e vamos, a exemplo do que fiz por Divinópolis,
trabalhar para que São João seja contemplado.

Aproveito para lembrar que, recentemente, lutei para que Coronel
Fabriciano, lá no Vale do Aço, fosse contemplado pelo Pró-Hosp, por
meio do Hospital Siderúrgica, que é muito importante no Município.
Além disso, conseguimos com o Secretário Marcus Pestana um
convênio para construir uma UTI nesse hospital.

Deputado João Leite, o Hospital Siderúrgica tem grande importância,
pois é um dos mais antigos. É o primeiro hospital da região de
Ipatinga, de Coronel Fabriciano e de Timóteo. Hoje, ao atuar ao lado
dos meus parceiros, companheiros do PSDB, vimos que lá havia
grande dificuldade: o hospital estava correndo risco de fechar.
Conseguimos trabalhar junto ao governo do Estado para que ele se
fizesse presente no auxílio ao Hospital Siderúrgica.

Hoje recebi uma notícia que me deixou preocupado. Aproveito para,
publicamente, registrá-la - estou comunicando o fato formalmente à
Secretaria de Saúde. Recebi a notícia de que a diretoria do hospital
recebeu um recado - prefiro imaginar que não seja algo procedente,
espero que seja apenas uma atitude impensada - do próprio
Secretário Municipal de Saúde. O ex-Deputado Chico Simões, que é
Prefeito de Coronel Fabriciano - para minha surpresa, porque ele é
médico -, segundo o seu Secretário, disse que não repassará o
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dinheiro do Pró-Hosp ao Hospital Siderúrgica. A Prefeitura recebe
esse recurso por meio do fundo municipal, e ele tem de assinar para
que o hospital o receba. Ele disse que não assinará, em um processo
de retaliação política porque a diretoria do hospital não comunga com
algumas atitudes ou com a linha política do Prefeito.

Isso é inaceitável, como seria inaceitável se o governo do Estado
dissesse que, por Coronel Fabriciano ser dirigido por um Prefeito do
PT, não enviaria dinheiro para lá, até porque é um dinheiro do
Orçamento do Estado, em um programa desenvolvido por ele.
Obviamente, o governo tem a prerrogativa de decidir e dar a última
palavra de onde e quando aplicará o recurso, embora tenha de
cumprir a obrigação constitucional de fazer as aplicações em saúde.

Mas o governo de Minas não tem feito essa retaliação. A prova disso
é o exemplo que citei, uma vez que foi solicitado apoio para o hospital
de Coronel Fabriciano, como quando foi solicitado para Teófilo Otôni,
pelo Deputado Getúlio Neiva, que aqui está. Prontamente o governo
do Estado liberou R$16.000.000,00 para Teófilo Otôni, que é dirigido
pelo PT.

O curioso em Coronel Fabriciano é que arrumamos o recurso do
Pró-Hosp, o recurso para construir a UTI, que está em obras,
melhorando, assim, o hospital. O dinheiro está sendo investido, e
chega a notícia de que a Prefeitura não vai autorizar que esse dinheiro
do Estado chegue ao hospital. Ligaram-me de lá dizendo que isso vai
acontecer. Esclareço que eu, o Deputado Domingos Sávio, ajudei, não
evitei o fechamento do Hospital Siderúrgica, quem fez de fato a ação
de assinar o convênio foi o Secretário Marcus Pestana, por ordem do
Governador Aécio Neves.

Mas eu fiz o meu papel, solicitado pela comunidade de Coronel
Fabriciano e daquela região. Ajudamos a evitar o fechamento do
Hospital Siderúrgica, mas, se houver essa retaliação política, o
hospital corre, de fato, o risco de fechar. Então, isso não pode
acontecer. Planejamento tem de ser feito de maneira suprapartidária.
Esse tipo de política rasteira não pode acontecer, não deve acontecer.
O planejamento tem de ser feito para atender o cidadão, para
melhorar a saúde.

Assim, eu e o Deputado Rinaldo Valério temos posição diferente a



500

respeito da administração municipal de hoje de Divinópolis. Não
concordamos, mas fomos juntos ao Secretário de Saúde,
conseguimos o dinheiro, que já irá para Divinópolis. Tenho certeza de
que Divinópolis não irá recusar o dinheiro. Claro que não. Vai aplicá-lo
no pronto-socorro para melhorá-lo. Assim é que temos de fazer
política: trabalhar, principalmente quando o assunto é saúde pública.

Por isso, Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento dizendo que
precisamos dar a nossa contribuição como Deputados,
acompanhando, já que temos como Secretário um colega nosso, que
é, por sinal, um dos melhores Secretários - e isso tem sido dito pelo
Ministro da Saúde -, que é o melhor Secretário de Saúde do Brasil,
Secretário Marcus Pestana, com uma equipe excelente. Então, que
nos unamos a ele para essa revisão do plano PDR, do planejamento
descentralizado das ações macrorregionais e microrregionais. Com
isso, para que o dinheiro que o Estado está aplicando na saúde
chegue tanto ao Município como à microrregião e à macrorregião de
forma a atender o cidadão, sem nenhuma retaliação política e
discriminação, mas atendendo onde realmente é necessário.
Obviamente que vou levar esse pleito para que São João del-Rei e,
conseqüentemente, toda a região de Campo das Vertentes seja
contemplada nessa revisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público aqui presente, queremos neste momento fazer um
registro que consideramos muito importante. Estamos assistindo, em
Belo Horizonte, a uma grande concentração de trabalhadores rurais e
de lideranças que vieram praticamente de todos os Municípios de
Minas Gerais para participar das atividades comemorativas dos 40
anos da Fetaemg.

Gostaríamos de cumprimentar e saudar o Presidente da Fetaemg,
Dr. Vílson Luiz da Silva, popularmente conhecido como Vílson da
Fetaemg. Tem ele uma liderança muito presente aqui nesta Casa, nas
comissões, nos debates, nos seminários. A Fetaemg é uma entidade
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muito ativa e que procura sempre ocupar os espaços para defender e
encaminhar soluções para as demandas, assim como promover a
defesa dos interesses dos trabalhadores rurais de Minas Gerais.
Assistimos, ao longo da história brasileira, a muitas e muitas rebeliões,
revoltas e manifestações camponesas, até chegar finalmente à
organização do sindicalismo rural no Brasil, sindicalismo que foi
banido e perseguido por um tempo, tendo muitas e muitas das suas
lideranças sacrificadas e assassinadas na luta pela reforma agrária,
pelos direitos sociais, na luta democrática. É preciso registrar que a
Fetaemg se insere nesse cenário de maneira muito altiva.

A história da Federação é marcada por ações, movimentos,
atividades que ajudaram a construir, no Brasil, a força organizada dos
trabalhadores. Hoje temos diversos movimentos rurais, como o
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, que, ao lado de
outros movimentos sociais mais recentes, faz a agitação política do
meio rural, levanta a bandeira da reforma agrária e, muitas vezes,
questiona, provoca, incomoda, coloca em cena e faz constar na pauta
da política brasileira essa tensão permanente, que é uma reforma
agrária pela metade, uma reforma agrária inconclusa, que precisa
efetivamente ser ainda realizada no Brasil; porém nós, que estamos
marchando a passos firmes, a passos largos para o desenvolvimento
sustentável - conquista que o governo Lula vem demonstrando para a
sociedade brasileira por meio de muitos e muitos indicadores sociais e
econômicos, indicadores que demonstram que o Brasil, finalmente,
consegue organizar social e economicamente, para garantir melhores
condições de vida para sua população -, que estamos prestes a
assistir a um processo mais intenso de promover melhorias estruturais
no Brasil, garantir a infra-estrutura necessária para o crescimento
sustentável da nossa economia, gerando oportunidades mais amplas
e mais profundas para todo o povo brasileiro, ainda, efetivamente,
carecemos de uma reforma agrária que seja digna desse nome e que
possa, também, proporcionar para muitas e muitas famílias de
trabalhadores rurais brasileiros a oportunidade de viver no campo com
dignidade.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Meu querido Deputado
Almir Paraca, estou muito feliz por ouvir sua fala hoje, quando diz da
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necessidade absoluta de os governos organizarem-se para efetivar a
reforma agrária. Como Prefeito que foi, sei que V. Exa. tem essa
competência. Se o governo federal transferir dinheiro para que V. Exa.
faça dois, três, quatro assentamentos na sua cidade, V. Exa. o fará.
Tenho dito, na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,
que a reforma agrária virou uma bandeira sem fim; não vai acabar
nunca. Ela precisa ser efetivada. É preciso parar com esse passeio do
pessoal do Paraná, que vai invadir terra no Pará, no Mato Grosso, de
MST passeando para cima e para baixo. Fiz uma experiência,
Deputado, quando desci num assentamento perto de Frei Inocêncio,
na estrada que vai de Valadares a Teófilo Otôni, e pude verificar que
lá tem cabelereiro, eletricista, mecânico, todos ganhando R$600,00
por mês para fazer de conta que estão fazendo a invasão de uma
terra, para fazer de conta que estão lutando pela reforma agrária.
Então o próprio MST tem de se reorganizar de tal sorte a tirar os
bicões de lá e as picaretagens que algumas pessoas fazem em
determinadas regiões. Na minha cidade, um terreno federal foi
invadido, o posto agropecuário federal foi invadido pelo MST. A lei é
clara, e isso não pode, mas invadiram e atrapalharam o Territórios da
Cidadania, que comecei a implantar em 2004. Quando V. Exa.
corrobora esse sentimento, tenho a certeza de que, se o governo
federal e o governo do Estado, que em 2006 passou com
R$4.500.000.000,00 de sobra no caixa da Secretaria de Estado de
Reforma Agrária, desejarem transferir esse dinheiro para os
Municípios, para as Associações Microrregionais de Municípios, a
reforma agrária deixará de ser uma bandeira e passará a ser uma
realidade neste país.

E a ONU reconhece que, sem a agricultura familiar, não há como
suprir de alimentos os países mais pobres do mundo.

Então estamos juntos, Almir Paraca, na luta pela agricultura familiar,
pela dinamização da reforma agrária, mas com a cabeça no lugar. Se
não se municipalizar a reforma agrária, não há jeito, pois a burocracia
do Incra, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da própria
Secretaria come o dinheiro no meio do caminho e não efetiva a
reforma agrária.

Meus parabéns pelo pronunciamento. Que Minas Gerais inteira
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saiba dos elevados propósitos de V. Exa., dando essa excelente
contribuição para a discussão de matérias importantes como a da
reforma agrária.

O Deputado Almir Paraca - Muito obrigado, nobre Deputado Getúlio
Neiva.

Concordamos que é preciso, efetivamente, promover ajustes no
modelo que vem implementando a reforma agrária no Brasil. Somos,
nobre Deputado Getúlio, conhecedores profundos dessa causa.
Venho de uma região, o Noroeste de Minas, que V. Exa. conhece
muito bem, onde estão concentrados os assentamentos de reforma
agrária em nosso Estado. Acompanhamos, de perto, todo o processo,
desde os acampamentos, onde as pessoas se submetem a condições
subumanas, e ficam lá, às vezes, anos a fio. Temos hoje, no Estado
de Minas Gerais, inúmeros acampamentos que se aproximam de uma
década sem solução. Então, além de todo o sofrimento nesse estágio
de acampados em barracos de lona, passando por privações as mais
diversas, por muitas dificuldades, quando se consegue alcançar,
efetivamente, a terra, assistimos a um processo ainda mais
complicado: o acúmulo de dívidas e pressões. Há uma expectativa
muito grande até o momento de chegar à terra, no entanto os recursos
da infra-estrutura, para a produção acontecer, chegam num
descompasso muito grande entre o acesso efetivo à propriedade da
terra e às condições objetivas de produção, de construção da infra-
estrutura mínima, básica, como a construção da casa, a organização e
a viabilização da produção.

Concordo, também, que precisamos da cooperação dos movimentos
sociais. A Fetaemg está ficando, cada vez mais, atenta a isso,
acompanhando essa dinâmica da sociedade brasileira e
compartilhando uma preocupação comum, que é exatamente no
aspecto da seleção dos futuros assentados.

Sabemos que um dos componentes que inviabilizam e dificultam o
sucesso da reforma agrária no Brasil, além de toda essa dificuldade já
anunciada dos recursos no momento certo para a implantação dos
projetos dos assentamentos, é exatamente a pouca afinidade de um
conjunto substantivo de pessoas e famílias, que acabam indo para o
movimento da reforma agrária por absoluta falta de oportunidade na
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cidade. Por não terem afinidade, por não terem domínio, por não
saberem lidar com a terra, e em função da grande dificuldade de se
ter uma assistência técnica à altura para viabilizar os assentamentos,
estes muitas vezes não são dignos desse nome, fazendo com que
muitas e muitas condições das periferias urbanas, mal assistidas, mal
atendidas do Brasil, sejam transportadas e refletidas nos
assentamentos da reforma agrária.

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
está completando 40 anos. Ela é responsável pela maioria dos
assentamentos de reforma agrária em nosso Estado, atua nesse
segmento e preocupa-se com ele. Hoje a Fetaemg está certamente
muito preocupada com a viabilização nos assentamentos de reforma
agrária, além de propiciar condições adequadas para os agricultores
familiares e para os trabalhadores rurais do nosso Estado.

Esperamos que a Fetaemg possa continuar na sua luta permanente
para viabilizar maiores e melhores oportunidades e condições de
trabalho para o homem do campo, particularmente para o agricultor
familiar, porque, como já dito aqui, sem a produção desse agricultor,
não teremos condições de colocar alimentos na mesa nem dos
brasileiros nem na de pessoas de outros países, especialmente agora,
quando estamos diante dessa necessidade mundial de ampliar a
oferta de alimentos.

Estamos diante de uma grande oportunidade, na medida em que o
Brasil é efetivamente o único país que ainda tem ampla margem de
terras agricultáveis, que podem ser, sem muitas dificuldades,
incorporadas à produção. Mais ainda, se pensarmos nessa direção, o
que acredito temos de fazer, poderemos ampliar sistematicamente a
produtividade das propriedades rurais de Minas Gerais e do Brasil.
Termos, na pecuária brasileira, a média de uma cabeça de gado por
hectare demonstra o quanto poderemos oferecer de área para a
agricultura e para a produção de alimentos, sem comprometer as
condições do rebanho bovino brasileiro, se adotarmos práticas hoje já
conhecidas e convencionadas, utilizadas no mundo inteiro, até mesmo
em muitas propriedades brasileiras.

A Embrapa é uma das empresas mais respeitáveis do nosso país, o
que vem demonstrar que o Estado, quando bem conduzido e bem
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gerido, consegue cumprir com seus propósitos e obrigações. O
conhecimento desenvolvido pela Embrapa na agricultura e na
pecuária brasileiras é exemplo para o mundo inteiro. Temos capital
intelectual, conhecimento suficiente para promover uma verdadeira
revolução no campo brasileiro.

Gostaríamos de registrar que a Fetaemg faz parte desse esforço e
desse processo e pode continuar sendo uma grande parceira na
promoção da democracia e da vida no campo, no interior brasileiro.
Muito obrigado.

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 Deputado João Leite, é
uma honra realizar meu pronunciamento no momento em que preside
esta reunião, porque V. Exa. é um dos Deputados mais valorosos
deste Estado, homem querido de Belo Horizonte e de seu entorno,
assim como de todo o Estado de Minas Gerais, respeitado como
Secretário, por quem tenho apreço especial. Esta é a primeira vez em
que falo conduzido por V. Exa. Faço este registro de coração, porque
lhe tenho admiração profunda.

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma análise da situação de nosso
país, hoje, especialmente de alguns tabus que os nossos governantes
não têm a menor preocupação em quebrar. Se olharmos a imprensa
desta semana, veremos alguns números, alguns resultados muito
interessantes. A receita do ICMS em Minas Gerais cresceu 41,6% até
março. A receita federal cresceu 13% no primeiro trimestre. Minas
avança muito mais rápido que o Brasil. Esse é um número a analisar.
Cresce em Minas e no Brasil a demanda, em 48%, no trimestre, por
profissionais de nível técnico, o que significa que falta educação.

Graças a Deus, no ano passado, nosso Governador decidiu que o
Estado se responsabilizará também pelo ensino médio. O resultado
demorará um pouco. Na verdade, durante os anos de 2006 e 2007,
assistimos à falácia de que se expandiriam as escolas técnicas no
Brasil. Quanto à de Almenara, por exemplo, desde o início do ano
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passado estamos tentando implantá-la, mas não conseguimos. Não
está sendo possível implantar as escolas técnicas federais.

Há mercado de trabalho, mas há desemprego. O mercado de
trabalho precisa de técnicos, mas não há escolas técnicas. Temos de
nos preocupar com isso porque o Brasil está passando por um
momento de dificuldades em virtude de um pequeno crescimento, que
já nos assusta com os “apagões”: elétrico, aéreo, portuário. Isso se
deve à falta de investimentos em infra-estrutura.

Alguns outros números são impressionantes. No primeiro trimestre,
as vendas nos supermercados aumentaram 17%. Isso significa que o
povo está comprando, o que é muito bom. O preço dos vergalhões de
ferro para a construção civil aumentaram 15%, o que é muito ruim
para o setor, exatamente no momento em que o governo começa a
liberar maior volume de recursos para a construção da casa própria.

A Confederação Nacional da Indústria - CNI - manifestou grande
preocupação, pois estima que, a partir de junho ou julho, poderá faltar
matéria-prima para a indústria. Significa dizer que o governo não fez o
planejamento necessário a fim de suprir o mercado de matéria-prima,
com um crescimento mínimo. O Brasil crescerá, no máximo, 5%,
enquanto a Argentina cresceu mais de 7%, a Índia mais de 9% e a
China mais de 11%. Com esse pequeno crescimento, nosso país não
se preveniu de modo a colocar mais matéria-prima no mercado.
Então, teremos confusão.

Paralelamente, vemos um “boom”, uma explosão do mercado de
minério de ferro. A Vale do Rio Doce, agora denominada Vale, acaba
de firmar com a Arcelor o maior contrato de fornecimento da história
do mundo, com US$3.600.000.000,00 para fornecimento de minério
de ferro. Tudo bem, isso vai gerar algum emprego, mas gerará
também problemas, pois não estamos preparados para o crescimento.

A Usiminas liderou, até março, o ciclo de aporte siderúrgico de
Minas Gerais. Depois de mudar a Presidência, deu um salto, começou
a adquirir várias usinas e minas. Está-se desenvolvendo. O governo
federal, mesmo sem a CPMF, faturou mais 13% no primeiro trimestre.
Arrecadou nada menos que R$162.500.000.000,00. O somatório, o
excesso da arrecadação do governo federal, no primeiro trimestre,
mostra que o lucro foi de R$22.500.000.000,00 a mais que o
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correspondente ao mesmo período do ano passado. Até junho deste
ano, ficará provado, então, que não precisávamos da CPMF, que
estava estimada em R$39.000.000.000,00. Ou seja, até junho o
excesso de arrecadação do governo federal passará de
R$40.000.000.000,00; todavia, há outro problema, em relação ao qual
alguns componentes da ONU refizeram seus raciocínios. Começaram
a dizer que o crescimento do etanol no Brasil seria um perigo. Agora,
focalizam suas críticas nos Estados Unidos e na Europa, onde a
produção de álcool depende de grãos que fazem parte da
alimentação: o milho e a soja. No Brasil, essa produção depende da
cana, que ainda tem como expandir-se, já que há espaço para isso.

Temos problemas muito graves. O brasileiro está feliz? Está tudo
bem? A população está apoiando os governos. Em Teófilo Otôni,
minha cidade, Aécio conta com 85% de aprovação popular, e Lula tem
mais de 70%. Os brasileiros, portanto, estão aprovando o Governador
e o Presidente.

Lembro-me de que, quando eu era criança, via meu pai participar do
processo político. Naquela época, por volta de 1960, ele discutia uma
campanha em nível nacional: salário não é renda.

Salário não é renda. Mas, a partir de R$1.300,00, pagamos 15% do
salário de Imposto de Renda. E, acima de R$2.300,00 a R$2.400,00,
pagamos 27,5% de Imposto de Renda. Nessa situação, não se
permite que o brasileiro se incorpore como grande consumidor para
dar segurança aos empresários e ampliar a demanda por produtos,
para que o crescimento seja sustentável, havendo na população a
capacidade de comprar os seus bens de consumo e duráveis.

Sr. Presidente, trazemos certas questões para discussão, porque
este espaço é para isso. Há duas semanas, um “sheik” disse: “O
petróleo chegará a US$200,00 o barril”. Agora os organismos
internacionais confirmam que o petróleo pode chegar a US$200,00 o
barril. Lembro-me de que, quando o Fernando Henrique assumiu a
Presidência, o petróleo custava US$60,00 o barril. Estava a
US$118,00, passou de US$120,00. E poderá chegar a US$200,00.
Onde iremos parar com isso? Será que a crítica ao etanol brasileiro
não tem outro objetivo ou sentido? Na verdade, verificamos que os
Estados Unidos são os maiores poluidores do mundo. Cerca de 20%



508

da sua matriz energética é carvão mineral, o elemento mais pernicioso
ao meio ambiente. Na China, 70% da matriz energética decorre do
carvão mineral, altamente poluente. O Brasil não dá nem 2%, porque
tem pouco carvão mineral. Por outro lado, temos usinas hidrelétricas
quase suficientes para bancar o consumo atual, mas não agüentam os
anos de 2009 e 2010, porque não expandimos.

Estamos fazendo essas discussões para que as pessoas comecem
a raciocinar o que temos de fazer no País, qual o papel do parlamento
para tentar melhorar isso. Nesta Casa, temos discutido muito sobre o
conflito entre o meio ambiente e o setor produtivo. Temos, na
Assembléia Legislativa, o seminário “Minas de Minas”, que discute
essa questão de forma ampla. Preocupo-me com isso, porque Minas
já cresceu mais do que o governo federal, mas poderá crescer muito
mais ainda se reduzirmos esse conflito. Para isso temos de separar os
bons ambientalistas, os equilibrados daqueles xiitas malucos, que
acham que, se você pisar em uma formiga ou matar uma praga, está
prejudicando o meio ambiente, porque cada pequeno ser ou inseto,
cada árvore ou capim fazem parte do meio ambiente. Eles raciocinam
tão dogmaticamente que a única coisa que eles não consideram que
faz parte do meio ambiente é o homem, que é obrigado a se
preocupar com todo o meio ambiente sem se preocupar consigo
mesmo. Temos de dosar. E, para dosar isso, é necessário que haja
uma discussão ampla.

Na Casa, realizamos um seminário de meio ambiente e estamos
fazendo um seminário sobre a mineração. O grande gancho para o
crescimento de Minas Gerais será mesmo a mineração. Mas temos de
nos preocupar não apenas em exportar minério de ferro. Lembro-me
de que, quando era estudante, aqui, em Belo Horizonte, quando
brigávamos com a ditadura, um dos temas que discutíamos muito era
sobre o domínio da Hanna Corporation aqui, no Quadrilátero Ferrífero.
Ela dominava essa área. Fazia o mapeamento geológico, que o
governo aceitava. E tudo se encaminhava por meio de um
mapeamento feito por uma empresa estrangeira que dominava o
minério de ferro no Quadrilátero Ferrífero. É claro que evoluímos
muito de lá para cá. Mas o Brasil tem alguns tabus. Vou citar um. O
Deputado Almir Paraca falou aqui sobre a reforma agrária. S. Exa. foi
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Prefeito e tem experiência administrativa, ou seja, sabe o que é pegar
no batente no Município. Ele diverge um pouco daquela linha
dogmática do PT, que acha que a reforma agrária tem de ser feita
pelo governo federal e pelo Incra.

Na verdade, não existem órgãos mais incompetentes para fazer
reforma agrária que o Ministério da Reforma Agrária e o Incra. Eles
são incompetentes, não têm capacidade organizacional, metodologia,
nem mesmo a cabeça no lugar. Vão ficar ensebando por aí afora,
tentando falar que estão fazendo reforma agrária, o que é uma grande
mentira. Não estão fazendo coisa nenhuma.

Também comungam do mesmo pensamento meu os ex-Deputados
Marcos Helênio e Rogério Correia, este na reunião que tivemos nesta
Casa, e o Deputado Almir Paraca. Estão fazendo de conta que fazem
reforma agrária. Se realmente querem fazer reforma agrária, então
que façam parceria com os Prefeitos. Quem é de origem campesina,
em cada vila, em cada cidade e em cada povoado, e quem tem calo
nas mãos e já produziu tomate, feijão, arroz e chuchu é que sabe a
época de plantar, como plantar e quando colher. Mas essas pessoas
estão nas favelas das cidades porque não houve suporte do governo,
não só do Lula. No entanto, Lula era a grande esperança de se fazer
reforma agrária totalmente neste país. Ele próprio, há cerca de um
ano, confessou a sua incompetência de realizar o seu propósito. Ele
confessou, na imprensa e na mídia, que foi incompetente para realizar
o seu propósito, isto é, que não conseguiu fazer o que queria. Isso
porque, dogmaticamente, não se faz reforma agrária nem se resolve
problema social. Problema social e reforma agrária se faz na prática,
objetivamente, com as pessoas que conhecem o campo e as
pequenas cidades deste país.

O outro dogma, o outro tabu é a chamada reforma política que o
Brasil precisa fazer. Vejo aqui Deputados preeminentes discutirem,
com muita veemência, a necessidade da reforma política, mas não vi
nenhum deles, até hoje, falar que a reforma política deve começar
pelo voto distrital. Isso porque tem de haver um distrito para que o
político seja conhecido. Ele precisa morar no distrito para que todos
saibam quem é ele. Ao contrário do que existe hoje, com uma Câmara
dos Deputados formada por empresários que compraram votos nos
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seus Estados, até por telefone. Essa é uma preocupação basilar.
Falar em reforma política sem falar em voto distrital é falar bobagem.

Um bom exemplo disso é Margareth Thatcher, que foi Primeira-
Ministra da Inglaterra por 11 anos. Onde ela estivesse, em qualquer
parte do mundo, ela tinha de voltar no sábado, às 10 horas, porque
tinha de prestar contas aos seus eleitores no seu condado, na
igrejinha, às 10 horas. Tínhamos de ter esse comportamento aqui.

Todos os finais de semana eu volto para a minha base, mas tenho
de fazer isso no meio da rua, porque não há, institucionalmente, uma
forma de o Deputado ser eleito por uma região e voltar àquela região
para prestar conta aos seus eleitores num determinado dia da
semana. Por isso usamos aqui a tribuna, para tentar prestar contas,
como fiz ontem em relação à área da saúde.

Ainda tenho de tratar de outros temas, como a questão das
concessões de serviço público, por isso vou pedir a V. Exa. um
pouquinho a mais de tempo. Sobre as concessões de serviço público,
as PPPs, estou lutando já há muito tempo pela reconstrução da
estrada de ferro em Minas que ligava Caravelas, na Bahia, a Araçuaí.
Era uma estrada de ferro com 575km de extensão. Para se ter uma
idéia do tamanho dessa estrada de ferro iniciada em 1861 por Teófilo
Benedito Otôni, digo que ele ficou famoso por ser o maior ferroviário
do País, o grande ferroviário do Brasil que virou Visconde e Conde de
Mauá e fez 175km dessa estrada. Mas, como Teófilo Otôni era contra
o governo imperial, os livros de história não contam o que ele fez.
Estamos lutando para ter essa estrada de ferro de volta, mas não
consigo fazer o governo entender que isso pode ser feito com
concessão, por PPP, ou por simples concessão. Se tivessem a
concessão, os empresários apareceriam para fazer a obra. Por isso
fico me perguntando se não estamos com os nossos olhos um pouco
obliterados por alguma coisa.

Fui a Paris, ao Quartier Latin, e entramos numa garagenzinha de um
prédio de mais de 800 anos de idade e descemos 10 andares para
baixo. Construíram 10 andares de garagem para baixo. Em Buenos
Aires, na avenida principal, não se vê um carro estacionado aqui ou
ali, já que debaixo dessa avenida existe um grande estacionamento.

Aqui, nós temos o inferno do trânsito de Belo Horizonte, que está
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quase igual ao de São Paulo, empacando. Mas não vi ninguém na
Praça Raul Soares gastar R$2.000.000,00 só para refazer o jardim e
recapear em volta dela, e deixar de lado o projeto, de 20 anos atrás,
de a Avenida Amazonas passar por baixo da Praça. Se fizesse
concessão de serviço público, além de essa avenida passar por baixo,
melhoraria o tráfego e o trânsito, e haveria a possibilidade de se fazer
um estacionamento para que as pessoas não deixassem o carro no
meio da rua. Mas há uma dificuldade de se fazer concessão de
serviço público no Brasil, pois a legislação é muito tacanha. É preciso
reformular a Lei nº 8.666, a fim de possibilitar que as parcerias
público-privadas e as concessões sejam feitas de maneira mais ágil.
São Paulo fez uma experiência de privatização de estradas; depois
Minas fez um processo diferenciado e mais lucrativo para o Estado.
Há possibilidade, mas temos de trabalhar nesse viés de provocar as
concessões de serviço público. Não temos dinheiro nos governos
estadual e federal - e não o teremos nos próximos 10 anos - para
fazer todas as obras públicas necessárias. Não adianta o Lula falar
que o PAC vai resolver, porque o PAC empacou. Neste ano, por
exemplo, só se liberaram para o PAC 8,78% dos valores que estavam
programados para liberação no primeiro trimestre. No ano passado,
foram liberados menos de 40% do total previsto. Claro que o Lula vai
falar como o Sarney: “A gente pensa em fazer uma coisa, manda
fazer, mas ela não acontece”. Ela não acontece. Mas o Brasil precisa
começar a pensar de forma diferenciada, isso percebendo que alguns
setores são vitais para a segurança nacional e o equilíbrio da Nação,
os quais devem ser preservados nas mãos do Estado, mas outros
setores podem ser entregues à iniciativa privada, que é muito mais
ágil, com custos mais baratos de manutenção dessas obras.

Aproveito a benesse do Sr. Presidente em conceder-me um pouco
mais de tempo, para concluir o raciocínio a respeito da Emenda nº 29,
da saúde. Não dá para entender que o Presidente Lula prometa
investir fortemente na saúde e não aceite a aprovação da Emenda nº
29 porque terá de gastar 10% do Orçamento federal com saúde. Ele
não quer gastar 10%, mas o Município é obrigado a gastar 15%. E
estamos vendo milhares e milhares de pessoas morrerem nas portas
dos hospitais e prontos-socorros. Os Municípios estão passando
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aperto. Quando era Prefeito, gastava mais de 20% com a saúde. No
primeiro ano, gastei 28% do Orçamento e construí uma bela estrutura
de saúde. Mas o pessoal que chegou depois reduziu a aplicação do
recurso, e acabei tendo de pedir à Comissão de Saúde que
conversasse com o Marcus Pestana para que nos ajudasse, pois
arrebentaram com a saúde de Teófilo Otôni aplicando só o limite de
15%. Não tem jeito, qualquer cidade-pólo vai gastar cerca de 25%
para manter um bom sistema de saúde. E que o governo federal me
perdoe, mas faço um apelo ao Presidente Lula e ao Ministro
Temporão. Não tem CPMF, mas o resultado da arrecadação foi
superior. Então que se trabalhe pela aprovação da Emenda nº 29,
porque não se pode aplicar só 10%.

Deixarei os outros assuntos para a próxima reunião. Agradeço
penhoradamente; e gostaria de ter parceiros nessa discussão, que
companheiros nossos se manifestassem nessas discussões
profundas, pois este é o espaço democrático e a possibilidade que
temos de levar nossas idéias até o povo e ainda mostrar que
administração pública e política não é coisa tão complicada. As
pessoas é que complicam, a fim de criar dificuldades para, depois,
levar as vantagens e criar as facilidades. Esse é um problema grave
que temos de encarar.

Creio que ainda temos brasileiros - como o meu amigo Deputado
Ademir Lucas, que tem experiência na administração municipal por
duas vezes e que está há tanto tempo na vida pública -, ainda temos
companheiros capazes de discutir esses assuntos de forma profunda
para clarear a situação do nosso País, para o nosso povo, e dar um
pouquinho mais de consciência à população sobre o que é fazer boa
política ao invés de ser político profissional, daqueles vagabundos que
compram votos. 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 especial de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008

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 dos Deputados Sebastião
Costa e Luiz Humberto Carneiro; aprovação - Votação, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 1.674/2007; aprovação na forma do vencido em
1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.673/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.675/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.682/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.806/2007; 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 discussão; suspensão e reabertura da
reunião; chamada para a recomposição do número regimental;
existência de quórum para votação; renovação da votação do projeto;
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.096/2008;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº
1; rejeição - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -



514

Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião os Projetos de Lei nºs 521, 1.431, 1.504 e 1.686/2007,
apreciados na extraordinária realizada ontem, à noite.

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

Costa solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.674/2007 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 do Deputado Luiz Humberto Carneiro
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os
Projetos de Lei nºs 1.673, 1.675, 1.682 e 1.806/2007 sejam
apreciados logo após o Projeto de Lei nº 1.674/2007, nessa ordem.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.674/2007, do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Carangola o imóvel que especifica. A Comissão de
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 1.674/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.673/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Taiobeiras o imóvel que especifica. A Comissão de
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 1.673/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.675/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Brasília de Minas os imóveis que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.682/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Varginha o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.806/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado
de Minas Gerais o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
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Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 26 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a
recomposição do quórum. Se houve quórum para votar as outras
matérias antes, é preciso colocar em processo de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Fahim Sawan) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados, número

insuficiente para votação, mas suficiente para a discussão da matéria
constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 45

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Tendo em

vista a importância das matérias constantes na pauta, solicito ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados, que,
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somados aos 6 em comissões, perfazem o total de 40 parlamentares,
número suficiente para votação. A Presidência vai renovar a votação
do projeto. 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 1.806/2007.
À Comissão de Redação.

Votação, 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 concluiu
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira que opina pela
rejeição da Emenda nº 1. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.096/2008. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

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 hoje,
às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2008
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
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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. 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 para o 1º Turno do
Projeto de Lei nº 1.636/2007, que recebeu parecer pela aprovação na
forma do Substitutivo 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
2.244, 2.265 e 2.266/2008. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 2.061, 2.065 e 2.117/2008. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda,
em que solicita seja realizada audiência pública para debater o papel
do Departamento Nacional de Produção Mineral - 3º Distrito Minas
Gerais como orgão fomentador da produção mineral no Estado; Délio
Malheiros, em que solicita seja realizada audiência pública para
debater as formas de incentivo à criação de novos vôos internacionais
partindo dos aeroportos 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, 7 de maio de 2008.
Bráulio Braz, Presidente - Antônio Júlio - Eros Biondini - Cecília

Ferramenta.

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

1.705/2007
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo dar denominação ao aeroporto situado no Município
de Ouro Fino.

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 1.705/2007 pretende dar a denominação de

Aeroporto Prefeito Paulo Clepf ao aeroporto situado no Município de
Ouro Fino.

Embora o homenageado tenha sido Prefeito do Município de Ouro
Fino, ocasião em que defendeu os interesses de sua população com
dedicação e seriedade, a principal razão para a indicação de seu
nome para denominar o aeroporto local foi seu entusiasmo e
pioneirismo na aviação.

Em 1963, a instalação no Município de um campo de aviação já era
fruto de seu apoio e incentivo. Ao se eleger Chefe da administração
municipal, trabalhou para a construção de um hangar e de uma pista
com mais de 1.000m de extensão, o que fez do Município referência
na região.

Diante dessas considerações, acreditamos ser meritório dar a
denominação de Prefeito Paulo Clepf ao aeroporto localizado em Ouro
Fino.

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

1.705/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.235/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
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tela visa declarar de utilidade pública a Associação Monsenhor
Antônio Xavier Rodrigues, com sede no Município de Cataguases.

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 2.235/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Monsenhor Antônio Xavier Rodrigues, com sede no
Município de Cataguases, que tem como finalidade precípua a
melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.

Para alcançar suas metas, implementa ação nas áreas de
educação, cultura, esporte e lazer; combate a fome e a pobreza;
orienta sobre a preservação do meio ambiente; defende os direitos da
criança, do adolescente e do idoso; oferece proteção à saúde 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 2.235/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.251/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Produtores PA Santa Cecília - Appasc -, com sede no Município de
Campos Altos.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a este colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
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“a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.251/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação dos Produtores PA Santa Cecília, com sede no
Município de Campos Altos, que tem por objetivo precípuo
desenvolver atividades susceptíveis de contribuir para o fomento e
racionalização da exploração agropecuária e que visem ao
fortalecimento econômico e social do homem do campo.

Além disso, proporciona-lhe atendimento nas áreas de educação,
saúde, esporte e lazer; oferece aos mais carentes serviços de
assistência social; representa os interesses dos seus associados junto
a órgãos públicos e entidades privadas.

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

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

nº 2.251/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 8 de maio de 2008.
Chico Uejo, relator.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 8/5/2008, a seguinte

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

Wagner Fernandes Ferreira, ocorrido em 30/4/2008, em Patos de
Minas. (- 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 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome por seu 4º aniversário de criação (Requerimento nº 2.112/2008,
da Comissão de Participação Popular);

de aplauso ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG - por seus 74 anos de
fundação (Requerimento nº 2.132/2008, do Deputado Doutor Viana);
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de aplauso à Associação de Cegos Louis Braille por seus 75 anos
de fundação (Requerimento nº 2.165/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade de Itambacuri pelos 135 anos
de fundação dessa cidade (Requerimento nº 2.170/2008, do Deputado
Ivair Nogueira);

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 (Requerimento nº
2.185/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a comunidade de Santa Luzia pelos 316
anos de fundação dessa cidade (Requerimento nº 2.187/2008, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça);

de aplauso ao Sgt. BM Walter Gomes de Magalhães e ao Centro de
Operação de Bombeiros - Cobom - pelo desempenho do serviço
Disque 193 (Requerimento nº 2.188/2008, do Deputado Célio
Moreira);

de congratulações com a Associação dos Municípios da
Microrregião do Baixo Sapucaí - Ambasp - por seus 30 anos de
fundação (Requerimento nº 2.202/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Associação Mineira de Municípios - AMM -
pela realização do 25º Congresso Mineiro de Municípios
(Requerimento nº 2.204/2008, da Deputada Gláucia Brandão);

de aplauso ao 3º Sgt. PM Pablo Robert Silva Fagundes; aos Cabos
PM Agrimar Alves Silva, Emerson Macario Dias e Michel Borges
Pimenta; aos Soldados PM Hamilton Penido Brandão, Leandro de
Faria Almeida Moreira, Márcio Júnior Feliciano, Marlon Lisboa
Rodrigues e Samuel Alex Dutra, da 11ª Companhia do 41º Batalhão
de Polícia Militar; e ao Cb. PM Rodrigues Valadares Shumacher, da 1ª
Companhia do Batalhão da Rotam, por sua atuação na prisão do
acusado de assassinato de criança na Vila Cemig, nesta Capital
(Requerimento nº 2.206/2008, do Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a Petrobras e a Refinaria Gabriel Passos -
Regap - pelos 40 anos de implantação dessa Refinaria (Requerimento
nº 2.219/2008, do Deputado Ivair Nogueira);
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de aplauso ao Procon Estadual por seus 26 anos de fundação
(Requerimento nº 2.233/2008, do Deputado Doutor Viana).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 41/2008, EM 26/3/2008

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Almir Paraca, Delvito Alves e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Wander Borges, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a deliberar sobre proposição 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 Wander Borges em que solicita seja realizada reunião para,
em audiência pública, debater a proposta de tombamento da Estrada
Real. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Wander Borges, Presidente - Delvito Alves.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO DO
CONSELHO DE DEFESA SOCIAL, EM 9/4/2008

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Costa, Dimas Fabiano e Lafayette de Andrada, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta
Comissão, destinada a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator da matéria. O Presidente determina a distribuição
das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado
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Lafayette de Andrada para atuar como escrutinador. Apurados os
votos, verifica-se a eleição do Deputado Lafayette de Andrada para
Presidente e do Deputado Sebastião Costa para Vice-Presidente. O
Presidente “ad hoc” proclama o resultado da eleição e declara
empossado como Presidente o Deputado Lafayette de Andrada, o
qual é convidado a tomar assento à mesa e assume a direção dos
trabalhos. O Deputado Lafayette de Andrada agradece a confiança
nele depositada e declara empossado como Vice-Presidente o
Deputado Sebastião Costa. Após, a Presidência avoca a si a relatoria
da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, o que será feito por meio de
edital de convocação, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa - Ronaldo

Magalhães.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, as Deputadas Elisa Costa e
Gláucia Brandão e o Deputado Weliton Prado. 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 discutir,
em audiência pública, com entidades e representantes do Movimento
Negro do Estado de Minas Gerais, o Projeto de Lei nº 6.264/2005, do
Senado Federal, que institui o Estatuto de Igualdade Racial e de
discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Maria do Carmo Ferreira da
Silva, Coordenadora do Fórum Intergovernamental de Promoção de
Igualdade Racial da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
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Igualdade Racial; Makota Célia Gonçalves Souza, Coordenadora do
Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileiro -
Cenarab - ; Maria das Graças Rodrigues Sabóia, Coordenadora
Municipal para Assuntos da Comunidade Negra - Comacon-, e os Srs.
Antônio Roberto, Deputado Federal, relator da Comissão Especial do
Estatuto da Igualdade Racial; Paulo Augusto dos Santos, Vereador à
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Marco Antônio de Jesus,
Presidente da Central Única dos Trabalhadores - CUT-; Williman
Hestefany da Silva, Presidente do Conselho de Participação e
Integração da Comunidade Negra; e Edson Moreira da Silva - Mestre
Primo -, do Grupo Capoeira Yuna, os quais 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. Registram-
se as presenças de Marco Antônio Cabral, Presidente da Associação
do Movimento Cultural Negro de Manhuaçu, e Ronaldo Moreira de
Araujo, Presidente Estadual do Congresso Nacional Afro-Brasileiro -
Cnab-MG. 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, 8 de maio de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGR OINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Weliton Prado
(substituindo este ao Deputado Padre João, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Ronaldo Magalhães. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião
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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 proposições da Comissão.
O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.146/2008,
em turno único, para o qual designou relator o Deputado Vanderlei
Jangrossi. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente redistribui
o Projeto de Resolução nº 2.211/2008, no 1º turno, ao Deputado
Weliton Prado. Após discussão e votação, são aprovados, cada um
por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos
de Resolução nºs 2.150 e 2.207/2008 (relator: Deputado Chico Uejo) e
2.211/2008 (relator: Deputado Weliton Prado). Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.245 e 2.263/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi e Getúlio Neiva em
que pleiteiam seja solicitado ao Diretor-Geral do IMA e à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento a realização de
estudos com vistas a alterar a lei de agrotóxicos relativamente às
propostas que apresenta; e em que solicita seja encaminhado ofício à
Rede Minas -TV Educativa - para divulgar, em caráter permanente,
em sua programação, informações relacionadas ao uso adequado de
agrotóxicos e à necessidade de recolher aos postos credenciados as
embalagens utilizadas, segundo recomendações dos órgãos
competentes; Vanderlei Jangrossi e Délio Malheiros em que solicitam
seja realizada audiência pública conjunta desta Comissão e da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para discutir as
recentes denúncias veiculadas na imprensa de que análises feitas em
alimentos constataram o uso de agrotóxicos acima do permitido; e do
Deputado Padre João em que solicita seja realizada audiência pública
para debater as ações e políticas referentes à agroecologia e à
agricultura orgânica, como caminho para o desenvolvimento
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sustentável do Estado e a utilização indevida de agrotóxicos 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, 6 de maio de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos

Arantes - Chico Uejo - Padre João.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 30/4/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Sebastião Helvécio, Antônio Júlio e
Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Jayro Lessa. 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
discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente designa como
relator, o Deputado Antônio Júlio. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir o Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza e a Sra.
Sarah Costa Felix Teixeira, respectivamente, Coordenador de Política
Tributária e Assessora da Superintendência Tributária da Secretaria
de Fazenda, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente tece suas considerações iniciais; logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antônio Júlio - Zé Maia.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/5/2008
Às 9h45min, comparece no auditório da Câmara Municipal de

Pitangui o Deputado Paulo Cesar, membro da supracitada Comissão.
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 pelo membro da
Comissão presente. A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir questões relativas à segurança pública no Município de
Pitangui e região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir a Sra. Maria Isabel de Abreu Corgosinho, Diretora Municipal de
Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, representando o Sr.
Evandro Rocha Mendes, Prefeito Municipal de Pitangui; e os Srs.
Messias Júlio de Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Pitangui;
Ten.-Cel. PM José Luís Oliveira Nunes, Comandante do 7º Batalhão
da PMMG, de Bom Despacho; Augusto Costa Neto, Delegado
Regional de Polícia Civil; Raimundo Cançado, Delegado de Pitangui;
Vanderlei Capanema, Defensor Público; e Jânio Francisco das
Chagas, Presidente da Amepe, 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 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, 12 de maio de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros.

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

2.236/2008
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 dos Moradores e Amigos
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dos Bairros São Miguel e Sílvio Santiago - Amabamss -, com sede no
Município de Salinas.

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 2.236/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos dos Bairros São Miguel e
Sílvio Santiago, com sede no Município de Salinas, que tem como
finalidade precípua a proteção à saúde das famílias residentes nessas
comunidades em todas as etapas de sua vida: maternidade, infância,
juventude, maturidade e terceira idade.

É também objetivo da Associação combater a fome e a pobreza,
proteger o meio ambiente, divulgar e promover a cultura e o esporte
junto a seus assistidos, priorizar a melhoria de suas condições de vida
e de seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

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

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

nº 2.236/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 16ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2008
Presidência do Deputado Vanderlei Miranda

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Neider Moreira - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Paulo César Marcondes Pedrosa - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ademir Lucas - Neider Moreira - Vanderlei Miranda.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - 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 Ademir Lucas, 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.
Paulo César Marcondes Pedrosa, Presidente do Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região
Metropolitana - Sindhorb -; Juiz Cel. PM Rúbio Paulino Coelho,
Presidente do Tribunal de Justiça Militar; Raphael Andrade, Secretário
Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; José Carlos de
Mattos, Presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais - Gasmig -;
e Deputado Neider Moreira, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

Antônio Henriques Branco, Vice-Presidente do Sindicato de Hotéis e
Restaurantes de São Paulo; Fernando Elias, representando a
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Vereadora Sílvia Helena; Vicente Maia do Prado, Vice-Presidente do
Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais;
Eujácio Antônio Silva, Diretor do jornal “Edição do Brasil”; Waldiney
Gonçalves, Prefeito Municipal de Rio Acima; e Paulo César Oliveira,
Diretor-Presidente da revista “Encontro”.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Sindicato de

Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região
Metropolitana - Sindhorb - pelos 75 anos de sua fundação.

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

será executado pelo Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica da
PMMG.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Neider Moreira

Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Miranda, hoje representando o
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Assembléia; meu
amigo Paulo César Marcondes Pedrosa, Presidente do Sindhorb;
Exmo. Sr. Juiz Cel. Rúbio Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar; Exmo. Sr. Raphael Andrade, Secretário Adjunto da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Sr. José Carlos de
Mattos, Presidente da Gasmig; senhores associados, público
presente, boa noite. Estamos todos nós aqui reunidos no espaço do
povo de Minas, no grande Plenário da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, para comemorar um momento muito
significativo: a homenagem aos 75 anos de fundação do Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região
Metropolitana, considerado hoje o maior sindicato patronal de Minas
Gerais. Tal fato, por si só, já justificaria a homenagem que hoje
prestamos, Sr. Deputado Vanderlei Miranda, ao Sindhorb, aqui
representado pelo seu Presidente Paulo César Marcondes Pedrosa,
homem dinâmico, que, em seu quinto mandato, presta relevantes
serviços à entidade, assim como pelos membros da diretoria e pelos
associados que aqui estão.

No dia 2/5/33, numa reunião presidida pelo saudoso empresário
Arcângelo Maletta, tinha início a Associação dos Proprietários de



533

Hotéis, Pensões, Bares e Restaurantes, que, mais tarde, viria a se
transformar no Sindhorb, ou seja, a história do Sindhorb confunde-se
com a própria história de Belo Horizonte. Ao longo de todo esse
tempo, 15 Presidentes já emprestaram seu trabalho, juntamente com
seus Diretores, para a solidificação e fortalecimento da entidade, que
hoje abrange 173 Municípios mineiros, onde existem
aproximadamente 70 mil empresas do ramo, que, por sua vez, geram
cerca de 250 mil empregos diretos. De um lado, o Sindhorb luta
incessantemente por garantir direitos e melhores condições de
trabalho aos comerciantes associados, seja por meio de ampla
assistência jurídica a eles prestada, seja por facilitar o acesso a
serviços de saúde, educação, capacitação, por meio de convênios e
parcerias, seja, ainda, por lutar, junto aos governos estadual e federal,
por legislação justa para as categorias associadas. Prova disso foi a
redução do ICMS incidente nas refeições de 18% para 8,4%, já na
gestão do Presidente Paulo Pedrosa, assim como a liminar que
concede aos associados a continuidade da venda de bebidas na
margem de rodovias - como se esta venda fosse responsável pelas
estatísticas alarmantes que temos em nossas estradas, e não a
irresponsabilidade de nossos motoristas e a falta de uma lei penal
mais severa. A cidade de Belo Horizonte é, em especial, uma grande
beneficiária das ações do Sindhorb. Se hoje nossa Capital é
referência, sendo chamada de "Capital nacional de bares e
restaurantes", muito se deve à primazia do Sindicato na assistência
aos associados e na promoção de ações que visam qualificar os
serviços prestados à população. A vocação mineira e belo-horizontina
de acolher bem os visitantes encontrou sustentação e
representatividade no Sindhorb.

Ao tempo de júbilo, quando homenageamos os 75 anos de fundação
do Sindhorb, sabemos também que a diretoria e seus associados
deparam com enormes desafios à frente, que são a transformação
definitiva de Belo Horizonte em Capital do Turismo de Negócios -
situação esta propiciada pelo magnífico espaço de eventos, feiras e
mostras, chamado Expominas, como também pela revitalização do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves e pela construção do
corredor chamado Linha Verde - e a preparação da nossa Capital para
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sediar uma das chaves da Copa do Mundo em 2014, num trabalho
que deverá ser feito de maneira multissetorial, com a coordenação
fundamental dos poderes públicos estadual e federal. Finalizando,
quero deixar claro que esta Casa Legislativa, como não poderia deixar
de ser, não se furtará de emprestar seu apoio, dentro dos ditames
legais e das normas institucionais, a essas empreitadas, que tornarão
nosso Estado de Minas Gerais ainda mais respeitado. Parabéns a
toda a diretoria e a todos os associados. Muito Obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante o Deputado Vanderlei Miranda,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Paulo César Marcondes
Pedrosa, representante do Sindhorb, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres:
“Fundado em maio de 1933, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana -
Sindhorb - representa mais de 50 mil empresas do ramo, distribuídas
por 178 Municípios do Estado e responsáveis pela geração de mais
de 200 mil empregos diretos. Nas comemorações dos seus 75 anos
de fundação, a homenagem da Assembléia Legislativa ao Sindhorb,
entidade que, utilizando todo o grande suporte oferecido a seus
associados, muito tem contribuído para o desenvolvimento
socioeconômico e para a consolidação do turismo em Minas Gerais.”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Neider Moreira para, juntos,
fazermos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Paulo César Marcondes Pedrosa

Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Miranda, representando o Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Juiz Cel. Rúbio Paulino Coelho,
Presidente do Tribunal de Justiça Militar, meu amigo pessoal; Exmo.
Dr. Raphael Andrade, Secretário Adjunto da Secretária de
Desenvolvimento Econômico; Exmo. Sr. José Carlos de Mattos,
Presidente da Gasmig, amigo pessoal de longa data; Exmo. Deputado
Neider Moreira, amigo e autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; senhoras e senhores, associados, Diretores, familiares e
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amigos, boa noite. Esta é uma noite de muita alegria para a nossa
entidade, são 75 anos completados no último 2 de maio. Nesse
tempo, no ano de 1933, uma terça-feira, foi fundado o nosso
Sindicato, tendo à frente o empresário Arcângelo Maletta, que presidiu
a primeira reunião que deu início a essa jornada. Muitas coisas
aconteceram nesse ano de 1933. Juscelino Kubitschek, de quem este
Plenário do povo honrosamente leva o nome, ingressou na sua vida
política como Secretário de Governo, através de Benedito Valadares,
Interventor em Minas Gerais do governo provisório de Getúlio Vargas.
Foi a primeira vez que uma mulher pôde dar seu voto nas eleições da
Assembléia Nacional Constituinte, e a primeira Deputada brasileira foi
eleita, a paulista Dra. Carlota Pereira de Queiroz. Foi criada, em 1933,
a Justiça Eleitoral, que conseqüentemente acabou com as fraudes
que eram rotina nas eleições nacionais. Foi fundado o jornal “Diário do
Comércio”, importante veículo de comunicação, e o Leão do Bonfim, o
Vila Nova, foi campeão mineiro, tempos bons esses.

Gostaria, neste momento, de mencionar os nomes de todos os
nossos ex-Presidentes: o primeiro Presidente foi José Teodoro Alves,
que assumiu de maio de 1933 a março de 1934; depois veio Honório
Hermeto Pádua Costa, de março de 1934 a dezembro de 1935;
depois Demóstenes Roriz Filho, de dezembro de 1935 a dezembro de
1936; posteriormente Pedro de Carvalho Mendes, de dezembro de
1937 a dezembro de 1938; Augusto Rocha, de dezembro de 1938 a
dezembro de 1940; Francisco Augusto de Ulhoa Cintra, de dezembro
de 1940 a março de 1952; Sezinando Marinho, de março de 1952 a
agosto de 1954; Pierino Carlos Ernesto Falci, de agosto de 1954 a
novembro de 1962; Levy Dias Teixeira, de novembro de 1962 a
novembro de 1964; Alaor Assunção Teixeira - grande amigo, está
enfermo, recuperando-se de uma grave doença, nosso saudoso Dr.
Alaor, proprietário do Hotel São Bento -, de novembro de 1964 a
novembro de 1966, sendo eleito novamente de dezembro de 1977 a
dezembro de 1983; José Aprígio Duarte - infelizmente ele não pode
comparecer, pois não estava passando bem -, de novembro de 1966 a
dezembro de 1971; Francisco de Castro Córtes, de dezembro de 1961
a dezembro de 1967, também sendo eleito novamente de dezembro
de 1983 a dezembro de 1989; e, assim sendo, eu, Paulo César
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Marcondes Pedrosa, desde dezembro de 1989.
Muitos dos nossos 12 ex-Presidentes infelizmente não estão

conosco, e alguns, felizmente, sim, mas o legado que nos deixaram é
o mesmo que o Sindhorb defende e sempre defendeu: os interesses
da categoria. Muitos acordos, mas muitas lutas; muito se conquistou,
mas muito se perdeu; muito se resumiu, mas muito se prolongou;
foram muitos os esforços para conseguirmos chegar até aqui, neste
dia honroso, 8/5/2008, para recebermos esta justa homenagem, que
para mim, após quatro mandatos, e no exercício do quinto, é uma
honra. Como já dizia o filósofo grego Sócrates: "Só sei que nada sei".
Essa é uma frase que usamos no nosso escritório. Sabemos que
estamos engatinhando para adquirirmos a maturidade certa, mas
somos também como o gladiador Espártaco: lutamos para, em todas
as circunstâncias, melhorar, cada dia mais, a vida dos empresários da
nossa classe. Muito se especula hoje sobre as verbas dos sindicatos.
O nosso atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
como não nega a sua origem de sindicalista, recusou o pedido do
Congresso para que o Tribunal de Contas da União fiscalizasse e
retirasse do Ministério do Trabalho esse encargo, limitando os
recursos para os sindicatos crescerem. Mas apresentamos, de ano a
ano, o nosso balanço, e ele está aberto para que todos possam vê-lo,
até mesmo o TCU. Sou empresário do ramo hoteleiro, advogado e
jornalista, e é com a visão que obtive após esses cursos e a longa
experiência de vida que administro o maior sindicato patronal de
Minas Gerais. Tenho muito a agradecer a minha família por me
entender nos momentos de ausência: a minha esposa, que muitas
vezes queria passear, mas entendeu perfeitamente a minha nobre
causa de dirigente sindical; aos meus amigos, por me apoiarem
sempre; aos associados e Diretores do Sindicato, que também são
proprietários do ramo, por nos ajudarem a traçar as metas certas; aos
funcionários, por jogarem carvão nesse trem, como o mineiro gosta de
usar, mas aqui bem definido por essa metáfora. Não é fácil ser
Presidente de uma entidade de classe como o Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região
Metropolitana, representando 178 Municípios, com 45 mil empresas
sindicalizadas. Atender a essa demanda é difícil, mas prazeroso.
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Prazeroso ter o reconhecimento dos associados, que vêm e dizem
que os ajudamos quando recolhem suas mesas e cadeiras - e há os
fiscais que multam os nossos comerciantes, que estão gerando
empregos e recolhendo seus impostos. O Sindicato, sempre atento,
recupera isso tudo, defende os interesses, procura as autoridades e
faz defesas no dia-a-dia. Somente uma vez por ano, reunimos nossa
categoria. Isso acontece após o carnaval, quando fazemos nossa
festa de confraternização. Prazeroso quando reunimos nossa diretoria
para as eleições e ganhamos mais uma vez da chapa de oposição,
sendo reeleitos com 91% dos votos. Prazeroso também é atender aos
pedidos dos nossos clientes, arrumando as camas, fazendo o “check-
in” e o “check-out” e fechando as contas nos hotéis. Ao longo dessa
jornada, adquirimos muitos meios de renda para que nosso Sindicato
andasse com suas próprias pernas e não dependesse da verba de
ninguém e de nenhum órgão. Estou há 18 anos à frente dele e afirmo
que nunca recebeu, Deputados Neider Moreira e Vanderlei Miranda,
um centavo sequer de órgão público, seja municipal, seja estadual,
seja federal. É bom frisar isto: o Sindicato de Hotéis, de que tenho a
honra de ser Presidente, nunca teve um centavo do governo
municipal, estadual ou federal. Administramos com respeito ao
sindicalizado, que, uma vez por ano, recolhe sua contribuição sindical
obrigatória para podermos continuar na luta de dirigir essa entidade
que se chama Sindhorb. Não fazemos isso para ter uma posição de
Presidente de entidade de classe e desfrutarmos dos benefícios que
isso nos traz, mas sim porque amamos essa entidade, amamos o que
fazemos, sem procrastinar em um dia sequer o esforço para ajudá-la a
crescer e a ser mais representativa. Respeitamos a lei, respeitamos
os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. Agradeço aqui, mais
uma vez, à Casa do povo, à Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, que, por meio do amigo Deputado Neider Moreira, nos
presta esta enriquecedora homenagem. Aqui me despeço, fazendo
uma menção do que sempre defendi: continuaremos trabalhando e
lutando, cada dia mais e mais, para defender o direito da classe e dos
nossos associados. Muito obrigado. Boa noite.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Quarteto de Cordas
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da Orquestra Sinfônica da PMMG, que executará a música “Moonlight
Serenade”, de Glenn Miller.

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

Srs. Paulo César Pedrosa, Presidente do Sindhorb; Juiz Cel. Rúbio
Paulino Coelho, Presidente do Tribunal de Justiça Militar; Raphael
Andrade, Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico; José Carlos de Mattos, Presidente da Gasmig; Deputado
Neider Moreira, autor deste requerimento; senhoras e senhores
presentes nesta solenidade e todos que nos acompanham pela TV
Assembléia, uma vez que esta solenidade é transmitida ao vivo para
centenas de Municípios do nosso Estado, o Presidente que me
antecedeu disse que às vezes falar da tribuna nos deixa um pouco
nervosos. Eu dizia dali que falar para amigos é muito fácil. Esta
tribuna hoje vive uma oportunidade muito rara: a da unanimidade em
torno de um assunto. Normalmente o que se fala daqui, desta tribuna,
muitas vezes não tem a concordância dali. Mas, com certeza, em
relação à homenagem que é prestada hoje, a concordância é plena. E
quero dizer, como já disse alguém, que essa unanimidade não é uma
unanimidade burra, é uma unanimidade inteligente. Ao completar 75
anos de atividade, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana representa hoje o
maior sindicato patronal de Minas Gerais. Congrega em torno de 50
mil empresas, que geram 250 mil empregos, defendendo uma
categoria econômica relacionada ao cada vez mais importante
segmento do turismo e do lazer. Nossa rede hoteleira reflete o
potencial de Belo Horizonte para o turismo de negócios, sobretudo
pelos valores e pelos vários eventos de âmbito nacional e mesmo
internacional, também largamente atendidos pelo ótimo padrão de
nossos restaurantes. Nesse aspecto, Minas Gerais apresenta uma
das culinárias mais representativas do País e uma forte tradição
gastronômica, também presente no grande número de bares que vêm
promovendo concursos de grande aceitação popular, como o “Comida
di Buteco”, envolvendo democraticamente os mais diversos bairros e
praticamente quase todas as classes sociais, provocando a
criatividade de seus proprietários e funcionários pela escolha dos
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melhores petiscos. Se toda essa atividade é tão importante no
quotidiano da nossa região metropolitana, a categoria precisa de ter
seus interesses convenientemente defendidos. É assim que o
Sindhorb, além de exercer seu poder de influência junto a organismos
de âmbito estadual e nacional, tem um forte papel social, prestando
aos associados importantes serviços nas áreas de saúde, jurídica e
assistencial. Apesar do momento de estabilidade da moeda, o setor é
um dos que ressentem a alta taxa de juros e sofre os efeitos da falta
de capital de giro, por isso necessitando da assessoria sindical como
suporte empresarial e meio de estabilidade dos negócios. Vem o
Sindhorb atuando decisivamente na luta pela redução de impostos
como o ICMS e o ISS, em permanente diálogo com os setores
públicos em defesa dos interesses da classe. Novos empregos
certamente virão com a expansão do setor, quando for mais bem
explorada a vocação cultural de Belo Horizonte. Para isso, todos
precisamos defender um calendário cultural fixo e relevante, que
prestigie nossos talentos cênicos, no teatro e na dança, literários ou
das artes plásticas e da música erudita e popular. Novos circuitos
culturais se tornam ansiosamente aguardados, pois criarão outra
modalidade de turismo que se somará ao uso da infra-estrutura da
Capital como ponto de partida para as diversas atrações históricas ou
ecológicas no seu entorno. Também é tempo de pensar que as
transformações sociais e econômicas em curso poderão levar ao
turismo e ao lazer grande parte da população ainda fora deste
mercado específico. Políticas públicas atraindo camadas menos
favorecidas para o turismo e o lazer e direcionando forças para o
turismo social contribuirão com o desenvolvimento regional como um
todo.

Esta Casa, reunindo os representantes do povo mineiro, está aberta
para apoiar a classe e o sindicato fundado por Arcângelo Maletta,
modelo histórico de empresário, e dirigido nas últimas décadas pelo
braço competente e dinâmico de Paulo César Marcondes Pedrosa,
sempre ético e agregador em sua gestão. Belo Horizonte e Minas
Gerais precisam das empresas do setor, que garantem renda e
trabalho, ao mesmo tempo que favorecem e amenizam a vida não só
dos turistas mas também de todos os nossos cidadãos. É assim que
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formulamos votos de que esta significativa história prossiga pelos
anos vindouros com o mesmo ou maior sucesso. 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 12, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2007

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Vanderlei Miranda, membro da Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo. Estão presentes também os Deputados
Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio e
Carlos Mosconi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
e considera-a aprovada. A Presidência informa que a reunião se
destina a debater os desafios e as oportunidades para o
desenvolvimento socioeconômico dos Municípios do entorno do Lago
de Furnas, em especial aqueles relacionados às potencialidades
turísticas locais, tendo em vista a sustentabilidade ambiental da
região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as
Sras. Érica Campos Drumond, Secretária de Estado de Turismo;
Denise Marília Bruschi, Gerente de Saneamento da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e os Srs.
Pompílio de Lourdes Carnavez, Prefeito Municipal de Alfenas e
Presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas; Luiz
Paulo Fernandez Conde, Presidente de Furnas Centrais Elétricas;
Fernando Antônio Costa Jannotti, Vice-Diretor-Geral do DER-MG;
Roberto Bandeira de Mello Filho, Chefe da Associação de Promoção
da Cidadania Empresarial, representando Luis Alberto Dias Mendes,
Diretor de Operações do DER-MG; e Wagner Caetano, Secretário
Nacional de Estudos e Pesquisas Político-Institucionais, os quais são
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convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. 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 maio de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Fábio Avelar - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/4/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ademir Lucas, Padre João e Wander Borges, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 2.170, 2.187, 2.202 e 2.204/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta, Ana Maria Resende, Paulo Guedes, Gil Pereira e Luiz Tadeu
Leite em que solicitam seja realizada audiência pública para debater a
atuação da Sudene no Estado de Minas Gerais; Almir Paraca em que
solicita seja realizada audiência pública no Município de Brasópolis,
com o objetivo de conhecer e debater o projeto de construção de um
sistema de barramentos para a contenção de enchentes ao longo do
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curso do Rio Sapucaí; Wander Borges em que solicita seja realizada
audiência pública para debater a necessidade de constituição de uma
entidade reguladora, no âmbito estadual, destinada ao planejamento,
regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico,
conforme a Lei nº 11.445, de 2007. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Padre João.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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: 2.274, 2.277, 2.280 e 2.290/2008 (Deputado
Gilberto Abramo); 2.267, 2.271, 2.282, 2.285, 2.287 e 2.291/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.276, 2.281 e 2.286/2008 (Deputado
Delvito Alves); 2.283, 2.284 e 2.292/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.270 e 2.288/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.273, 2.275 e
2.279/2008 (Deputado Sargento Rodrigues); 2.268, 2.272, 2.278 e
2.289/2008 (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. São
convertidos em diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão o
Projeto de Lei Complementar nº 39/2008 e os Projetos de Lei nºs
2.058, 2.243 e 2.256/2008. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.455/2007 e 1.984/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa);
1.898/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.217/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.927/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 699/2007 e
2.215/2008, este com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Sebastião Costa, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº
1.181/2007, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Gilberto Abramo. Os Projetos de Lei nºs 1.628 e 1.886/2007
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. É convertido em diligência
à Secretaria de Transportes e Obras Públicas o Projeto de Lei nº
2.095/2008. O Projeto de Lei nº 1.849/2008 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
aprovado pela Comissão. O Deputado Sebastião Costa apresenta
requerimento em que solicita seja redistribuído o Projeto de Lei nº
2.179/2008 em virtude de sua renúncia à relatoria deste projeto.
Solicita, ainda, a retirada de pauta do referido projeto. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 1.652, 1.933/2007, 2.244 e 2.254/2008, este com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.868 e
2.249/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.169, 2.181 e
2.264/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.247 e 2.259/2008
(relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição);
2.250, 2.253 e 2.258/2008, este com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); 2.251 e 2.257/2008 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio). Após discussão e votação, é aprovado, em turno
único, o parecer pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
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antijuridicidade do Projeto de Lei nº 2.210/2008 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados
em diligência ao DER-MG o Projeto de Lei nº 2.245; à Secretaria de
Educação, o Projeto de Lei nº 2.262/2008; e ao autor, os Projetos de
Lei nºs 2.246, 2.248, 2.261 e 2.266/2008. Neste momento, o Deputado
Sargento Rodrigues apresenta requerimento em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
com vistas a que seja agilizada a resposta à diligência desta
Comissão relativa ao Projeto de Lei nº 1.759/2007. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

29/4/2008
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-se a
presença dos Deputados Eros Biondini e Inácio Franco. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o atraso das obras da
Linha Verde na Avenida Cristiano Machado, a apreciar matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Waldemar Pedro Filho, coordenador
da Comissão Comunitária Linha Verde Humana, que parabeniza o
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Presidente da Comissão pela inciativa desta reunião, e do Maj. Daniel
Castelo Branco Avelar, Comandante da Comapanhia de Polícia Militar
Rodoviária, justificando sua ausência nesta reunião, e de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Fabrício Torres Sampaio,
Subsecretário de Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.573/2007 (26/4/2008). A Presidênc ia interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Aroldo Carlos Costa, Diretor de
Infra-Estrutura Rodoviária, e Cláudio Lima, coordenador da Linha
Verde, representando os Srs. Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, e José Elcio Santos Monteze, Diretor-
Geral do DER-MG, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, autor do requerimento que
deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Registra-se a presença do Deputado Domingos Sávio. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e 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 1.999/2008 (relator: Deputado Juninho Araújo). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 1.871/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.220, 2.232, 2.239, 2.246,
2.247, 2.248, 2.250, 2.251, 2.252 e 2.260/2008. 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, 6 de maio de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Inácio Franco - Neider Moreira.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2008

Às 19h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Roberto Carvalho e 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 realizar audiência
pública para relembrar o holocausto praticado contra o povo judeu
durante a Segunda Guerra Mundial. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir a Sra. Adriana Dias, professora e Mestre
em Antropologia Social pela Unicamp, e o Sr. Sílvio Musman,
Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, 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 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 da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados
Durval Ângelo, Carlin Moura e Luiz Tadeu Leite em que solicitam seja
realizada reunião da Comissão no Município de Montes Claros, para
em audiência pública, discutir com a comunidade e autoridades locais
o incidente ocorrido em 24/4/2008, em frente à Prefeitura desse
Município, quando estudantes numa manifestação pacífica,
reivindicavam o "meio-passe" e foram repreendidos pela Polícia Militar
de forma violenta e arbitrária; dos Deputados Durval Ângelo (2) em
que solicita seja realizada reunião da Comissão, para, em audiência
pública, discutir a punição de 14 trabalhadores da Cemig que tiveram
15 dias de suspensão, por terem participado da campanha de
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paralisação do acordo coletivo de trabalho; e em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça, com vistas a
que tome providências com relação ao crescimento exorbitante do
acervo processual da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das
Neves, que duplicou no último ano; Carlin Moura em que solicita seja
realizada reunião da Comissão, para, em audiência pública, debater
com o escritor Bernardo Jofily a histórica guerrilha do Araguaia, o qual
na oportunidade estará lançando o livro "O Gigante da Guerrilha -
Osvaldão e a Saga do Araguaia”, com convidados que menciona;
Durval Ângelo e João Leite em que solicitam seja formulada
manifestação de aplauso ao Promotor de Justiça da Comarca de
Contagem, Mário Antônio da Conceição, pela sua brilhante atuação à
frente da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público,
dos Portadores de Deficiência e dos Idosos e, em especial, pela
abertura de inquérito civil pela Portaria nº 19/2007, para apurar em
tese de irregularidades na publicação do resultado final do concurso
para a guarda municipal da Prefeitura 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, 8 de maio de 2008.
João Leite, Presidente - Paulo Guedes - Lafayette de Andrada.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

30/4/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Durval Ângelo e Célio Moreira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter
informações sobre as providências tomadas pela Fhemig em relação
aos problemas no Hospital Júlia Kubitschek, apontados pela
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população do Barreiro, em audiência pública realizada naquele bairro,
no dia 4/12/2007 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Aníbal Arantes Júnior publicada no
“Diário do Legislativo” de 26/4/2008 e ofício do Gabinete do Deputado
Antônio Júlio encaminhado documentos da Câmara Municipal de
Igaratinga, acerca da reclamação de cidadãs deste Município sobre o
atendimento médico e os procedimentos realizados nessas
parturientes, ocasionando a morte de seus filhos recém-nascidos. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
17/2007 em 1º turno (Deputado Carlos Pimenta) e 2.238/2008, em
turno único ( Deputado Hely Tarquínio). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Luís Márcio Araújo Ramos,
Presidente da Fhemig, representando o Sr. Marcus Pestana,
Secretário de Saúde; Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Henrique Timo Luz, Diretor-
Geral do Hospital Júlia Kubitschek; Dionísio do Carmo Silva, Pároco
da Paróquia Cristo Redentor; Maria Inês Ribeiro Oliveira,
representando o Secretário de Administração Municipal Regional
Barreiro; Alcy Moreira dos Santos Pereira, Diretor Assistencial da
Fhemig; Wellington Bessa, Presidente do Conselho Municipal de
Saúde Barreiro-BH, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Célio Moreira e Durval
Ângelo, 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 a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira e Durval
Ângelo em que solicitam sejam encaminhadas as notas taquigráficas
desta reunião às seguintes entidades: Comissão de Moradores do
Conselho do Hospital Júlia Kubtischek, Conselho Municipal de Saúde
do Ministério Público- CAO-Saúde e Paróquia Cristo Redentor,
contendo compromisso firmado entre os moradores da Região do
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Barreiro, a Secretaria Municipal de Saúde e a direção da Fhemig;
Carlos Mosconi em que solicita audiência pública em conjunto com a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para discutir,
com os convidados que menciona, as relações de trabalho no
contexto das cooperativas médicas. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos convidados, dos
parlamentares e do público em geral, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2008

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Inácio Franco e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta. 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 discussão e a votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.118/2008. Passa-se à 3ª Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita a
realização de audiência pública com o intuito de debater a atividade
mineradora na Serra da Moeda. A Presidência recebe os seguintes
requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do Deputado
Padre João em que solicita a realização de audiência pública para
discutir mecanismos e ações com vistas a prevenir e combater
incêndios e queimadas nas florestas do Estado; e dos Deputados
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Almir Paraca e Padre João em que pleiteiam seja solicitada ao
Prefeito Municipal de Caldas a regulamentação da Lei Municipal nº
1.973, de 29/12/2006, que cria a APA Santuário Ecológico Pedra
Branca. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Inácio Franco.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio,
Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Gustavo
Valadares e Inácio Franco. 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. Suspende-se a reunião. Às
10h30min são reabertos os trabalhos. Os Deputados Gustavo
Valadares e Inácio Franco se retiram da reunião. 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. Ronaldo Mota, Secretário de Ensino
Superior do Ministério da Educação (24/4/2008); Luiz Antônio Souza
da Eira, Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional, e
Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (26/4/2008). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.489/2007 (Deputada
Elisa Costa); 2.133/2008 (Deputado Antônio Júlio); 1.022/2007
(Deputado Jayro Lessa); 1.949/2007 (Deputado Agostinho Patrús
Filho); 1.973/2007 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º turno; e
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1.329/2007 (Deputado Jayro Lessa), no 2º turno. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 1.329/2007 na forma do vencido no 1º turno
(relator: Deputado Jayro Lessa); e pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.022/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, da
Comissão de Cultura, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 4, e com a
Emenda nº 5 (relator: Deputado Jayro Lessa). O Deputado Zé Maia se
retira da reunião. O Deputado Jayro Lessa assume a Presidência. O
parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.959/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Antônio Júlio. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.973/2007, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4,
da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 5, o
Presidente defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa. Os
Projetos de Lei nºs 1.566 e 1.949/2007 são retirados da pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
30/4/2008

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Carlin
Moura e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia
Mendonça, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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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 e a
deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, com as Emendas nºs 2 e 3 e pela rejeição da Emenda 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, do Projeto de Lei nº 1.716/2007
(relator: Deputado Vanderlei Jangrossi). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Ana Maria Resende - Carlin

Moura.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/4/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Walter Tosta
e Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por
indicação da Liderança do BSD), 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
comunica o recebimento de oficio do Sr. Robínson Correa Gontijo,
Diretor Regional do Sesc no Estado, publicado no “Diário do
Legislativo”, em 24/4/2008. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.127, 2.136, 2.223, 2.226, 2.227,
2.228/2008 (Deputado Walter Tosta); 2.241/2008 (Deputado
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Domingos Sávio); 1.765, 1.894/2007, 2.109, 2.240/2008 (Deputada
Elisa Costa); 2.225, 2.235 e 2.236/2008 (Deputado Antônio Carlos
Arantes), todos em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 2.128/2008, com a Emenda nº 1, que apresenta
(relator: Deputado Walter Tosta). 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 2.060, 2.151/2008 (relatora: Deputada Elisa
Costa); 2.144/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); 2.156,
2.161/2008 (relator: Deputado Walter Tosta), que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.268 e 2.270/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.965/2007 e
2.002/2008. 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 Antônio
Carlos Arantes em que solicita se peça ao Ministro da Educação para
que envide esforços para manter os repasses direcionados ao
Sistema “S”, evitando a transferência desses recursos para outros
órgãos e entidades governamentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Cecília

Ferramenta.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 7/5/2008
Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, Antônio Júlio e Zé Maia, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada.
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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 discutir e votar proposições da Comissão. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio
Júlio, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio e Zé Maia em que
solicitam que o Deputado Federal Virgílio Guimarães seja ouvido na
reunião extraordinária do dia 8/5/2008; em que solicitam que o Sr.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Coordenador de Política Tributária, e
a Sra. Sarah Costa Félix Teixeira, Assessora da Superintendência
Tributária da Secretaria de Fazenda, sejam convidados permanentes
desta Comissão; e em que solicitam sejam convidados auditores das
Receitas Federal e Estadual, representantes do Siamig, empresários
do setor sucroalcooleiro, o Presidente da Fiemg-MG e de Juiz de
Fora, representantes do Sindifisco Federal e Estadual, para
participarem da próxima reunião ordinária. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, do dia 8/5/2008, às 15 horas, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de maio de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Paulo

Guedes.

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

1.868/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Estrela do Indaiá - Apae -, com sede no Município de
Estrela do Indaiá.



555

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 1.868/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela do
Indaiá, associação filantrópica e assistencial, prestadora de serviços
na área educacional, cultural, desportiva, de saúde, de estudo e
pesquisa, que tem como objetivo principal promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deficiência, especialmente
mental, em seus diversos períodos de vida, para lhes assegurar o
pleno exercício da cidadania. Com esse propósito, executa, em sua
área de jurisdição, os objetivos, os programas e a política da
Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes;
participa da definição da política municipal de atendimento à pessoa
portadora de deficiência e fiscaliza sua execução; promove e divulga
estudos e pesquisas relacionadas com seus assistidos, buscando o
avanço científico e a permanente formação e capacitação de seus
profissionais e voluntários.

Diante dessas considerações, entendemos que a instituição merece
o título de utilidade pública.

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

nº 1.868/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.895/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Viçosa Esporte e Lazer, com sede no
Município de Viçosa.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
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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 1.895/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Viçosa Esporte e Lazer, que tem como finalidade proporcionar a
difusão de civismo e da cultura física, principalmente o futebol.
Estimula a prática de esportes e participa de competições em todas as
suas modalidades amadoras, inclusive o futebol feminino. Além disso,
a entidade realiza diversos eventos sociais e culturais com a finalidade
de integrar seus associados na comunidade do Município de Viçosa.

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

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

nº 1.895/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.212/2008

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 Carmo do Paranaíba.

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 2.212/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Juca Cardoso à escola estadual situada na Rua São
Pedro, 544, no Bairro Lagoinha, no Município de Carmo do Paranaíba.

A pretensão da proposição em tela fundamenta-se em pedido
formulado pelo colegiado escolar da referida unidade de ensino, que,



557

em reunião realizada em 12/9/2003, homologou, pela maioria dos
votos de seus membros, a indicação do nome de Juca Cardoso para
denominá-la.

O homenageado, nascido José Cardoso Teixeira, foi um cidadão de
destaque em Carmo do Paranaíba, pois se dedicou à cidade e se
notabilizou especialmente por sua árdua e memorável luta em favor
da educação no Município.

Diante dessas considerações, é meritória a homenagem que lhe
está sendo prestada com a denominação de Escola Estadual Juca
Cardoso para o educandário estadual situado no Bairro Lagoinha, no
Município de Carmo do Paranaíba.

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

2.212/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.250/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro Integrado de Ação Social
Comunitária – Ciasc –, 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 2.250/2008 pretende declarar de utilidade pública

Ciasc, com sede no Município de Belo Horizonte, que tem como
finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida da população
residente no Bairro Nazaré.

Dessa maneira, desenvolve atividades assistenciais, sociais,
educacionais e culturais, promove ações na área de saúde e zela pelo
interesse comum de seus associados nos diversos assuntos tratados
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pela entidade.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.250/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.253/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Familiares e Usuários
da Saúde Mental de Caeté, com sede no Município de Caeté.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.253/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Familiares e Usuários da Saúde Mental de Caeté,
que tem por finalidade precípua proporcionar a seus assistidos uma
melhor qualidade de vida.

Na consecução de seus propósitos, promove atividades nas áreas
de cultura, esporte e lazer; ampara a saúde da família na
maternidade, na infância, na adolescência e na velhice; proporciona a
habilitação e a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e
orienta sobre a preservação do meio ambiente.

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

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

nº 2.253/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
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Doutor Rinaldo, relator.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 523/2007

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Segurança Pública, a proposição em
análise requer à Mesa da Assembléia seja encaminhado ofício ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil,
solicitando-lhes informações sobre quais providências e
procedimentos estão sendo adotados pelas duas corporações para
coibir a violência e o aumento da criminalidade na região da Savassi,
em Belo Horizonte.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 11/5/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme o disposto no art. 100, IX, do Regimento Interno, entre

outras atribuições, compete às Comissões:
“Art. 100 - (...)
IX - encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido

escrito de informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade
da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais”.

A proposição em epígrafe tem por objetivo solicitar ao Comandante-
Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Polícia Civil informações sobre
quais providências estão sendo tomadas pelas duas corporações para
coibir a violência e o aumento da criminalidade na região da Savassi.

De fato, é público e notório que o incremento dos índices de
criminalidade vem alarmando os cidadãos, levando o temor ao seio
das famílias e exigindo das autoridades responsáveis a aplicação de
medidas eficazes para fazer frente a esse grave problema social.

Como o governo do Estado tem investido no reaparelhamento das
forças policiais, com a compra de viaturas, armas, computadores e
sistemas de monitoramento por câmeras de televisão, cumpre saber
quais efetivos e equipamentos estão sendo instalados na região da
Savassi, para a cobertura e a proteção dessa área comercial
nevrálgica da Capital.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

523/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 695/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Segurança Pública requer, por meio da proposição

em epígrafe, seja encaminhado ofício ao Delegado Regional de Bom
Despacho e ao Comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar,
solicitando informações sobre as estatísticas de criminalidade nos
últimos cinco anos no Município de Nova Serrana.

Após a sua publicação no “Diário do Legislativo” de 14/6/2007, vem
a matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Segurança Pública, valendo-se da prerrogativa que

lhe confere o art. 102 do Regimento Interno, deve lançar mão do
pedido de informações às autoridades estaduais visando a assegurar
que os diversos órgãos do Poder Executivo pautem sua conduta pelos
princípios conformadores da administração pública.

A proposição em análise tem por objetivo solicitar informações às
autoridades policiais de Bom Despacho sobre as estatísticas de
criminalidade no Município de Nova Serrana, tendo em vista o
aumento dos índices de violência nessa cidade.

Durante audiência pública realizada pela Comissão de Segurança
Pública desta Casa para debater a violência em Nova Serrana, foram
apresentadas as seguintes informações: o Município é o 24º mais
violento do Estado, não há Defensores Públicos e a delegacia conta
com apenas um Delegado, sendo que no ano de 2006 foram
instaurados 790 inquéritos policiais. As autoridades presentes na
audiência solicitaram atenção especial para o Município nas ações de
segurança pública, fundamentalmente em virtude do crescimento
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anual de 8,2% de sua população.
A nossa Carta Magna preconiza que a segurança pública é dever do

Estado e direito e responsabilidade de todos, e as atividades voltadas
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio competem à Polícia Civil, à Policia Militar e ao Corpo
de Bombeiros Militar. Assim, faz-se necessário envidar esforços para
que os ditames constitucionais sejam cumpridos.

Diante da competência do Poder Legislativo para fiscalizar e
acompanhar as atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições
públicos, sempre que considerar conveniente, julgamos oportuna a
solicitação de informações proposta no requerimento em análise.
Além disso, conforme prerrogativas regimentais, entendemos que a
Comissão de Segurança Pública deve oferecer sua colaboração para
o combate à violência e à criminalidade, contribuindo positivamente
para a política de segurança pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº

695/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.024/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança

Pública, a proposição em epígrafe requer sejam encaminhados ofícios
ao Conselho Estadual de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil, ao
Comando-Geral da Polícia Militar e ao Comando-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado, solicitando informações sobre as
providências tomadas para a edição de uma norma conjunta, com
instruções de conduta operacional, para o cumprimento do disposto
no art. 1º da Lei nº 13.764, de 30/11/2000.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 30/8/2007, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
“c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O requerimento em tela tem por objetivo obter informações sobre as

providências tomadas para a regulamentação, pelo Poder Executivo,
em atendimento ao previsto no art. 90, VII, da Constituição do Estado,
do disposto na Lei nº 13.764, de 2000, que trata da busca de pessoa
desaparecida menor de 16 anos ou portadora de deficiência.

Trata-se de proposição inserta na esfera fiscalizadora do Poder
Legislativo. Nos termos do art. 62, XXXI, da Constituição Estadual,
compete a esta Assembléia fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, entre os quais os de expedição de decretos e regulamentos
para a fiel execução das leis.

A Lei nº 13.764 determina que, nos casos de desaparecimento de
menor de 16 anos ou portador de deficiência física, mental ou
sensorial, a autoridade policial competente e os órgãos de segurança
pública darão início à busca imediatamente após a comunicação do
desaparecimento. A norma fornece especial proteção a essas
pessoas, pressupondo sua maior vulnerabilidade.

Verifica-se contudo que, por envolver uma ação coordenada entre
diferentes órgãos e agentes, a busca determinada pela lei citada
necessita de regulamentação, a fim de definir os papéis das várias
instâncias em sua realização. As Comissões autoras da proposição
em análise assinalaram tanto que não há a regulamentação exigível
quanto que existem problemas decorrentes dessa lacuna, os quais
comprometem a efetividade da norma. É que, adstrito ao princípio da
legalidade e constrangido pela lacuna normativa, especialmente no
que tange à forma e à competência dos atos a serem praticados, o
agente, nessa circunstância, fica, por vezes, impedido de agir
imediatamente, como estabelece a lei.

A atividade regulamentadora exercida pelo Poder Executivo é
medida que se impõe sempre que a execução das leis reclama regras
adicionais para a definição do ato administrativo. É o que ocorre na
situação em estudo, na qual a lei já determina o dever da
administração de empreender imediatamente as buscas nos casos
que especifica, todavia não explicita de que maneira deverá ser
cumprido tal dever. A iniciativa das Comissões autoras do
requerimento em tela está, portanto, consoante o direito e atinge uma
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necessidade pública evidente.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento
nº 1.024/2007.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Roberto Carvalho, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.449/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Alberto Pinto

Coelho requer ao Presidente da Assembléia Legislativa sejam
consignadas nos anais da Casa as matérias alusivas à trajetória
política e ao falecimento do Embaixador José Aparecido de Oliveira,
ocorrido no dia 19/10/2007, em Belo Horizonte, publicadas nos jornais
“Estado de Minas”, no caderno de Política, nos dias 20 e 21/10/2007;
“Hoje em Dia”, no caderno de Política, nos dias 20 e 21/10/2007;
“Jornal do Brasil”, na coluna Além do Fato, autoria de Mauro
Santayana, no dia 20/10/2007; “Diário do Comércio”, no dia
21/10/2007.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de
10/11/2007 e encaminhado a este órgão colegiado para receber
parecer, nos termos dos arts. 79, VIII, “b” e 234, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Requerimento nº 1.449/2007 pretende sejam consignadas nos

anais da Assembléia Legislativa as matérias mencionadas, alusivas à
biografia e ao falecimento, ocorrido recentemente, do político José
Aparecido de Oliveira, mineiro de São Sebastião do Rio Preto.

O inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno prevê a inserção nos
anais desta Casa de documento ou pronunciamento não oficial,
especialmente relevante para o Estado. Assim, a matéria a ser
transcrita deve narrar um fato ou exprimir uma manifestação política
ou cultural que sejam relevantes para o estudo histórico de Minas
Gerais.
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As mencionadas matérias jornalísticas constituem não só uma
homenagem prestada por amigos e políticos de todos os matizes
ideológicos e de diferentes gerações ao saudoso político, ex-
Governador, ex-Ministro e ex-Embaixador José Aparecido de Oliveira,
como também um levantamento sucinto acerca de sua biografia.
Nelas destacam-se sua participação no processo de
redemocratização do País e sua especialidade na arte de buscar
consenso, além de sua natureza afável, companheira e amiga.

O teor de tais publicações se nos afigura oportuna e justa
homenagem a um dos mais importantes políticos do cenário mineiro e
nacional, e, por isso mesmo, estas devem ser inseridas nos registros
oficiais desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

1.449/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator -

Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -
Tiago Ulisses.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.462/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Segurança Pública, por intermédio da proposição em

análise, requer à Mesa da Assembléia seja enviado ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Regional pedido de informações sobre os
conjuntos habitacionais construídos pela Cohab e sobre o Programa
Lares Gerais, nos termos que especifica na proposição.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia, para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objeto da proposição em análise encontra-se respaldado pelo

comando previsto no art. 54, § 2º, da Constituição Estadual, segundo
o qual “a Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de
Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação



565

falsa importam crime de responsabilidade”.
Portanto, entendemos que a solicitação deve ser encaminhada à

autoridade destinatária, tendo em vista que as informações requeridas
são do interesse parlamentar, no exercício da representação e das
demais prerrogativas do Poder Legislativo, podendo qualquer um de
seus membros ou de suas comissões temáticas solicitá-las por
intermédio da Mesa da Assembléia.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do

Requerimento nº 1.462/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.463/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, por

meio da proposição em exame, requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa o envio de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável solicitando informações sobre as
ações tomadas em relação aos assuntos debatidos em audiência
pública da Comissão, realizada na localidade de Peirópolis, relativos à
viabilização do Projeto Uberaba - Terra dos Dinossauros.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, a matéria vem à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame é um desdobramento da reunião realizada

pela Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo em
17/9/2007, na localidade de Peirópolis, Município de Uberaba, que
teve por finalidade debater, em audiência pública, a viabilização do
Projeto Uberaba – Terra dos Dinossauros, Turismo e Sustentabilidade
Sócioambiental.

O objeto da presente solicitação de informações é conhecer as
ações empreendidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em
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relação aos assuntos debatidos na citada reunião. Entretanto, ao
verificarmos o resultado dessa audiência, constatamos que, apesar de
terem sido convidados representantes da Secretaria, eles não
estiveram presentes. A partir dessa constatação, entendemos não ser
adequado encaminhar o pedido de informações na forma proposta.

Como o interesse da solicitante é obter apoio e saber que ações o
Governo está desenvolvendo para auxiliar a implementação do
referido projeto, apresentamos proposição substitutiva solicitando
esclarecimentos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Desenvolvimento Sustentável.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

1.463/2007, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável solicitando informações sobre as ações empreendidas ou
planejadas com a finalidade de auxiliar a implementação do Projeto
Uberaba - Terra dos Dinossauros, Turismo e Sustentabilidade
Sócioambiental, conduzido pelo Centro de Pesquisas Paleontológicas
Llewlly Ivor Price em conjunto com a Fundação Municipal de Ensino
Superior de Uberada, no distrito de Peirópolis, Município de Uberaba.

Requer, ainda, seja solicitada à mesma Secretaria o seu apoio
institucional, técnico e financeiro para a implementação do citado
projeto.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr..

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.464/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, por
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meio da proposição em exame, requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa o envio de ofício à Secretaria de Estado de Turismo
solicitando informações sobre as ações tomadas em relação aos
assuntos debatidos em audiência pública da Comissão, realizada na
localidade da Peirópolis, relativos à viabilização do Projeto Uberaba –
Terra dos Dinossauros.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, a matéria vem à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame é um desdobramento da reunião realizada

pela Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo em
17/9/2007, na localidade de Peirópolis, Município de Uberaba, que
teve por finalidade debater, em audiência pública, a viabilização do
Projeto Uberaba – Terra dos Dinossauros, Turismo e Sustentabilidade
Socioambiental.

O objeto da presente solicitação de informações é conhecer as
ações empreendidas pela Secretaria de Estado de Turismo em
relação aos assuntos debatidos na citada reunião. Entretanto, ao
verificarmos o resultado daquela audiência, constatamos que, apesar
de terem sido convidados representantes da Secretaria, eles não
estiveram presentes. A partir dessa constatação, entendemos não ser
adequado encaminhar o pedido de informações na forma proposta.

Como o interesse da solicitante é obter apoio e saber que ações o
Governo está desenvolvendo para auxiliar a implementação do citado
projeto, apresentamos proposição substitutiva ao final deste parecer
solicitando esclarecimentos à Secretaria de Estado de Turismo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

1.464/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais:

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à
Secretaria de Estado de Turismo solicitando informações sobre as
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ações empreendidas ou planejadas com a finalidade de auxiliar a
implementação do Projeto Uberaba - Terra dos Dinossauros, Turismo
e Sustentabilidade Sócioambiental, conduzido pelo Centro de
Pesquisas Paleontológicas Llewlly Ivor Price em conjunto com a
Fundação Municipal de Ensino Superior de Uberada, no Distrito de
Peirópolis, Município de Uberaba.

Requer, ainda, seja solicitada à mesma Secretaria o apoio
institucional, técnico e financeiro para a implementação do citado
projeto.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.651/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Participação Popular, a proposição em

tela tem por objetivo solicitar seja encaminhado ofício ao
Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER–MG
–, com pedido de informações sobre o cumprimento do disposto nas
Leis nºs 9.760, de 1989, e 10.820, de 1992, que tratam
respectivamente de concessão de passe livre aos deficientes físicos e
visuais no transporte coletivo intermunicipal de passageiros do Estado
e da obrigatoriedade de se fazerem adaptações nos coletivos
intermunicipais visando a facilitar o acesso e a permanência de
portadores de deficiência física.

Publicada no “Diário do Legislativo” do dia 7/12/2007, vem a matéria
à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 3º, confere a este

Parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta. A recusa ou o não -
atendimento ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

A Lei nº 11.403, de 1994, que dispõe sobre a estrutura orgânica do
DER–MG e fixa suas competências, destaca entre estas, no seu art.
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2º, assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário de
pessoas e bens, no âmbito do Estado, bem como conceder ou
explorar diretamente os serviços de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal e metropolitano de passageiros.

Mais recente, o art. 2º da Lei Delegada nº 164/2007, que alterou
vários dispositivos da Lei nº 11.403, de 1994, reafirma que o DER–MG
tem por finalidade “assegurar soluções adequadas de transporte
rodoviário de pessoas e bens, no âmbito do Estado, observadas as
diretrizes definidas pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas”.

Por sua vez, a Lei nº 9.760, de 1989, assegura, em seu art. 1º, a
concessão do passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e
às pessoas com idade superior a 65 anos no transporte coletivo
intermunicipal.

Já a Lei nº 10.820, de 1992, dispõe em seu art. 1º que “As empresas
concessionárias de transporte coletivo intermunicipal ficam obrigadas
a promover adaptações em seus veículos, a fim de se facilitar o
acesso e a permanência de portadores de deficiência física e de
pessoas com dificuldade de locomoção”. Tais adaptações
correspondem, na prática, à instalação de portas largas e de
elevadores hidráulicos para acesso ao interior dos veículos e à
eliminação de obstáculos internos.

As leis a que se refere a proposição ora em comento representam
significativa conquista social para determinadas parcelas da
sociedade, como os idosos, os portadores de deficiência, os obesos e
as gestantes. Dessa forma, o acompanhamento por esta Casa das
providências tomadas pelo Poder Executivo para a efetiva execução
das garantias legalmente previstas a esse segmentos da população,
mais que desejável, é fundamental.

A proposição em análise, assim, por constituir ferramenta para o
exercício da função fiscalizadora do Legislativo, só tem a contribuir,
devendo prosseguir sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº

1.651/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
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Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José
Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.683/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e

Informática, o Requerimento nº 1.683/2007 pleiteia sejam solicitadas à
Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e à Universidade
Estadual de Montes Claros - Unimontes - cópias dos seus estatutos,
bem como informações acerca do número de alunos pagantes e
isentos de mensalidades em cada curso e nos “câmpus”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007, a proposição foi
distribuída a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos
do art. 234, combinado com o art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a obter informações sobre a estrutura

organizacional da Uemg e da Unimontes, bem como sobre o número
de alunos que gozam ou não de isenção da mensalidade.

No segundo semestre de 2007, a comissão autora da proposição em
comento realizou audiência pública no Município de Montes Claros,
para tratar da situação administrativa, educacional e financeira da
Unimontes. Na oportunidade, algumas informações relevantes sobre
essa instituição de ensino superior não puderam ser repassadas aos
senhores parlamentares por falta de documentação atualizada. Assim,
foi aprovada a proposição em análise, acrescentando-se ao pedido de
informação os dados da Uemg, para fins de comparação.

A alínea “a” do inciso VI do art. 102 do Regimento Interno dispõe
que é matéria de competência da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática a política e o sistema educacionais. Dessa
forma, ao apresentar a proposição em tela, essa Comissão cumpre o
papel que lhe cabe, contribuindo com a missão fiscalizadora do
Executivo, cabível ao Poder Legislativo.

Parece-nos, no entanto, que o pedido de cópia dos estatutos é
desnecessário, na medida em que um simples acesso aos sítios das
citadas universidades na internet permite visualizar, na íntegra, esses



571

documentos. A bem da verdade, uma instituição de ensino superior é
regida pelo seu Regimento Geral, e não por um estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

1.683/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,
atendendo a requerimento do Deputado Ruy Muniz, aprovado na 34ª
Reunião Ordinária de 5/12/2007, solicita a V. Exa., nos termos
regimentais, seja encaminhado às Reitorias da Universidade do
Estado de Minas Gerais - Uemg - e da Universidade Estadual de
Montes Claros - Unimontes - ofício requerendo o envio de relatório
contendo o número de alunos matriculados por curso e por câmpus,
especificando se pagam mensalidade ou estudam d forma gratuita.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.690/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Direitos Humanos, por meio da proposição em

epígrafe, requer ao Presidente desta Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Defesa Social,
solicitando informações sobre a previsão para construção de nova
cadeia pública no Município de Piranga ou de reforma da cadeia atual,
interditada pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo informações constantes do Relatório de Fiscalização e

Vistoria nº 1.748, datado de 13/11/2007, elaborado em virtude da
visita realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar ao prédio em que
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estão localizadas a Delegacia de Polícia Civil e a Cadeia Pública do
Município de Piranga, as irregularidades encontradas justificaram a
interdição imediata desses estabelecimentos.

O auto de interdição apontou o descumprimento da Lei nº 14.130, de
2001, que “dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no
Estado e dá outras providências”, o que coloca em risco “a vida, a
integridade física, o bem-estar e a saúde das pessoas e o patrimônio
próprio e/ou alheio”. Concluiu determinando que os estabelecimentos
permanecerão interditados pelo tempo em que perdurarem as
irregularidades apontadas ou até decisão ulterior do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG.

A sanção administrativa aplicada encontra respaldo no inciso III,
combinado com o § 4º do art. 4º da lei citada, haja vista a constatação
de risco iminente de incêndio ou pânico. O auto de infração menciona
a existência de fiação elétrica fora de eletrodutos por toda a edificação
e, em todas as celas, a existência de fiação elétrica em contato direto
com os leitos dos detentos, instalada sem observância dos preceitos
básicos de segurança, em franco desacordo com o disposto na NBR
nº 5.410, norma federal que disciplina as instalações elétricas de baixa
voltagem. A fiação irregular existente nas celas foi improvisada para
permitir a utilização, pelos presos, de aparelhos como televisores,
aquecedores e chuveiros elétricos.

Às razões já destacadas, acrescente-se a violação dos direitos
constitucionais e legais assegurados aos detentos, em especial o
direito à vida, à saúde, e portanto, à integridade física, enfim, ao
tratamento digno de que é titular todo ser humano.

Ademais, a precariedade da estrutura física dos estabelecimentos
interditados colocava em risco, também, os próprios funcionários da
Delegacia de Polícia local e a comunidade da região, pois, diante da
situação degradante em que se encontravam os presos, estes
poderiam ser compelidos, a qualquer momento, a tentar uma rebelião
ou uma fuga em massa.

Diante dessa realidade, é justa, meritória e necessária a construção
de uma nova cadeia pública para o Município de Piranga ou, em
última instância, a reforma da cadeia atual.

Portanto, os fatos apresentados nesta fundamentação justificam
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plenamente a proposição em tela.
Lembramos que, com fulcro no § 3º do art. 54 da Constituição do

Estado, “a Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento

nº 1.690/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator -

Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.720/2007

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em epígrafe
requer seja solicitado à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - uma
relação tabelada de todos os produtos, em ordem alfabética, com
suas respectivas alíquotas, constando o percentual de imposto
incidente sobre cada um deles.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 21/12/2007, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em tela pretende que a Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF - envie a esta Casa a relação, em forma de tabela, de
todos os produtos e serviços tributados pelo Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, com suas
respectivas alíquotas. De acordo com o autor do requerimento, tal
medida permitirá maior clareza e objetividade nas informações sobre o
percentual de ICMS cobrado de cada produto ou serviço,
possibilitando uma maior transparência dessas informações.

As alíquotas do ICMS estão previstas em regulamento próprio -
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RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13/12/2002. Em seu
art. 42 são previstas todas as alíquotas que devem ser aplicadas no
caso das operações e prestações internas e interestaduais. Como
regra geral, as alíquotas de ICMS existentes no Estado são de 7%,
12%, 18% e 25%. No entanto, existe uma gama de produtos que são
beneficiados com redução de alíquota, além de diversos outros que
são isentos. Esses benefícios podem ser por prazo indeterminado ou
não.

Analisando o “site” da Receita Estadual
(http://www.fazenda.mg.gov.br), verificamos que, apesar de conter
toda a legislação que institui e altera as alíquotas de ICMS, não existe
uma consolidação dessas informações, o que dificulta a busca da
alíquota aplicada a cada produto ou serviço. Dessa forma, a
discriminação em ordem alfabética dos produtos e serviços sujeitos ao
ICMS facilitaria essa identificação por parte dos contribuintes.

Não obstante, entendemos que o envio físico de um documento à
Assembléia Legislativa, ordenando todos produtos e serviços, com
suas respectivas alíquotas, além de dispendioso, teria menor eficácia
que sua divulgação no “site” da SEF. Assim, apresentamos ao final
deste parecer substitutivo propondo que tal relação seja publicada
pela SEF em seu “site” na internet.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

1.720/2007 na forma do Substitutivo n.º 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos
regimentais, seja solicitado à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF
– a inclusão em seu “site” de uma tabela com a relação de todos os
produtos e serviços tributados pelo Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –, em ordem alfabética, com
suas respectivas alíquotas, constando o percentual de imposto
incidente sobre cada um deles.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
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Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor
Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.757/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação

Legislativa nº 277/2007, solicita, por meio da proposição em análise,
seja encaminhado ofício ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da
Polícia Civil, solicitando informações quanto à previsão de
implantação de delegacias especializadas de atendimento à mulher
nas regiões do Estado que ainda não possuem esse serviço.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Às Comissões, em razão de matéria de sua competência, cabe

encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da
administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais.

A proposição em análise tem por objetivo solicitar informações ao
Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia Civil quanto à
previsão de implantação de delegacias especializadas de atendimento
à mulher nas regiões do Estado que ainda não possuem esse serviço.

É de extrema relevância implantar delegacias especializadas em
todas as regiões do Estado, pois trata-se de medida que objetiva
contribuir para o combate a um dos mais graves problemas
enfrentados pela sociedade brasileira: a violência contra a mulher.
São inúmeras as ocorrências registradas na Delegacia Especializada
de Crimes contra a Mulher de Belo Horizonte.

Os nossos legisladores, preocupados em minorar os casos de
agressão contra a mulher, editaram a Lei nº 11.340, de 2005, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher. Segundo essa lei, serão asseguradas às mulheres as
condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
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saúde, ao acesso à justiça, entre outros.
É dever do Estado instituir medidas que visem garantir o respeito

aos direitos das mulheres no âmbito das relações domésticas e
familiares, a fim de resguardá-las de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Assim, diante da competência do Poder Legislativo para fiscalizar e
acompanhar as atividades desenvolvidas por órgãos ou instituições
públicos, sempre que considerar conveniente, julgamos oportuna a
solicitação de informação proposta no requerimento em análise.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº

1.757/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.828/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Alberto Pinto

Coelho requer seja inserido nos anais da Casa a matéria intitulada
“Ausência de José Aparecido”, do colunista Aristóteles Drummond,
publicada no jornal “Hoje em Dia”, edição de 10/2/2008.

Requer, ainda, que desse ato se dê ciência à Sra. Maria Leonor
Gonçalves de Oliveira, viúva do colunista.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008
e encaminhado a este órgão colegiado para receber parecer, nos
termos dos arts. 79, VIII, “b” e 234, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Requerimento nº 1.828/2007 pretende seja consignada nos anais

da Assembléia Legislativa a matéria intitulada “Ausência de José
Aparecido”, publicada no jornal “Hoje em Dia”, edição de 10/2/2008,
por intermédio da qual Aristóteles Drummond ressalta as qualidades
do saudoso Embaixador José Aparecido de Oliveira, lembrando que
ele completaria 79 anos de idade no dia 27 de fevereiro do corrente
ano.
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O inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno prevê a inserção nos
anais desta Casa de documento ou pronunciamento não oficial,
especialmente relevante para o Estado. Assim, a matéria a ser
transcrita deve narrar um fato ou exprimir uma manifestação política
ou cultural que sejam relevantes para o estudo histórico de Minas
Gerais.

A aludida matéria jornalística constitui justa e oportuna homenagem
prestada pelo jornalista a uma das figuras mais emblemáticas do
cenário político mineiro e nacional, com forte presença, durante 50
anos, na nossa história política e cultural. Com efeito, essa
personalidade destacou-se como jornalista e ocupou os cargos de
Deputado Federal, Secretário de Estado, Ministro, Governador,
Embaixador, prestando relevantes serviços à Nação, tendo como
marcas inconfundíveis a lisura, a defesa da democracia, o espírito
humanista e uma fantástica habilidade para construir consensos.

Isso posto, a publicação em referência se nos afigura oportuna
homenagem a uma das mais ilustres figuras do nosso Estado e, por
isso, deve ser inserida nos registros oficiais desta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

1.828/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.895/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio da proposição em tela, a Comissão de Saúde pleiteia junto

ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
sejam solicitadas à Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
Copasa-MG – informações sobre o programa de saneamento no
Município de Pedra Azul, especialmente nos bairros periféricos.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008 e
encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre
sobre ele emitir parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O requerimento em análise se deve à epidemia de dengue que
assola várias regiões do País, com significativo número de casos na
cidade de Pedra Azul.

A dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus que
ocorre principalmente em áreas tropicais e subtropicais do mundo. O
mosquito transmissor da doença (“Aedes aegypti”) é originário da
África e se reproduz na água.

As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou
imediatamente após períodos chuvosos. Não há vacina para prevenir
a doença. A melhor forma de evitá-la é o combate a focos de acúmulo
de água, que propiciam a reprodução do mosquito transmissor.

No momento, em todo o País ocorrem graves epidemias de dengue,
sendo a do Rio de Janeiro a mais grave da história, segundo
especialistas da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.

Relatório de notificação da doença, apresentado pela Secretaria de
Saúde de Pedra Azul, datado de 11/3/2008, dá conta da ocorrência de
743 casos, desde dezembro de 2007. Destes, 42 foram confirmados
pela Fundação Ezequiel Dias – Funed.

Uma das formas de se evitarem os criatórios de “Aedes aegypti” é o
saneamento básico. Tendo-se em vista o fato de que a Copasa é
concessionária do serviço na cidade de Pedra Azul, consideramos
oportuno o envio de ofício àquela instituição, em face da crise
epidêmica em curso naquela cidade, a fim de obtermos informações
que permitam o acompanhamento da execução do serviço de
esgotamento sanitário, especialmente nos bairros periféricos do
Município, onde ocorre o maior número de casos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº

1.895/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.023/2008
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Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, o Deputado Vanderlei Miranda
pleiteia junto ao Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais sejam solicitadas ao Secretário de Estado de Fazenda
informações sobre quando e de que forma será implementada a
redução do ICMS incidente sobre a prestação do serviço de transporte
de passageiros.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 13/3/2008, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
De autoria do Governador do Estado, que o encaminhou por meio

da Mensagem nº 99/2007, publicada no “Diário do Legislativo” em
20/9/2007, o Projeto de Lei nº 1.585/2007 tinha como objetivo
promover alterações na legislação tributária do Estado, consolidada
na Lei nº 6.763, de 1975, motivo pelo qual ficou conhecido como
“pacote tributário”. Basicamente, tal projeto autorizava o Poder
Executivo a reduzir o ICMS de vários produtos e serviços, ao passo
que, como compensação, aumentava a carga desse imposto sobre os
solventes e unificava em 25% a alíquota para os serviços de
comunicação.

Após observar todas as etapas do processo legislativo, o projeto foi
aprovado no Plenário desta Casa em 18/12/2007, na forma do
Substitutivo nº 4, que buscou aperfeiçoar o texto original, incorporando
algumas das modificações que foram sugeridas ao longo da
tramitação por meio de mais de uma centena de emendas, além de
subemendas e substitutivos. A norma que se originou é a Lei nº
17.247, de 27/12/2007, a que o requerimento em análise faz menção.

No que tange ao serviço de transporte de passageiros, é imperativo
frisar que nunca foi objeto da redução tributária tratada nessa lei,
devendo ser reconhecido que houve um equívoco na divulgação de tal
notícia na imprensa.

Com efeito, conforme ressalva contida no “site” desta Casa, a notícia
veiculada, relativa à redução de até 60% no ICMS incidente sobre a
prestação do serviço de transporte de passageiros, era oriunda da
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Assessoria de Imprensa do governo estadual, que deve ter sido
responsável também pelo fornecimento de tal informação equivocada
ao jornal “Estado de Minas”, que a veiculou em reportagem anexada à
proposição.

Em consulta ao “site” da Assembléia (no endereço
www.almg.gov.br/not/bancode noticias/Not_674791.asp>), realizada
nesta data, o relator da matéria verificou que nele não consta mais tal
informação errada, fruto, seguramente, de um equívoco da Assessoria
de Imprensa do governo, como deve ser ressaltado.

Assim, a redução tributária desejada deve ser objeto de
requerimento apropriado, que se oferece nesta oportunidade como
Substitutivo nº 1.

Vale frisar que o Deputado autor da proposição em comento
também apresentou requerimento à Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo da Casa, solicitando a realização de
audiência pública para discutir tal redução tributária, o qual foi
aprovado por essa Comissão em 5/3/2008.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

2.023/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art.
103, III, “a”, do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Secretário de
Estado de Fazenda providências para a elaboração de estudos
visando à redução do ICMS incidente sobre a prestação do serviço de
transporte de passageiros.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.100/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação



581

Popular, atendendo às Propostas de Ação Legislativas nºs 431, 433,
434 e 455/2007, pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de Estado de
Educação informações quantitativas e qualitativas sobre a
implementação da Lei Federal nº 10.639, de 2003, que torna
obrigatória a introdução da temática História e Cultura Afro-Brasileira
nos currículos do ensino fundamental e médio; e sobre o atendimento
educacional nas comunidades indígenas e áreas remanescentes de
quilombos do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/3/2008, a proposição foi
distribuída a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos
do art. 234, combinado com o art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a obter informações sobre o ensino da

história e cultura afro-brasileira e sobre o atendimento educacional
nas comunidades indígenas e remanescentes de quilombos.

A inserção dos temas História da África e Cultura Afro-Brasileira nos
currículos das escolas de ensino fundamental e médio é
regulamentada pela Resolução nº 704, de 2005, da Secretaria de
Estado de Educação, que promoveu seminários regionais de
capacitação de professores para a oferta do conteúdo nas escolas.

A rede estadual de ensino fundamental e médio se estende por
todos os Municípios do Estado e atende também as comunidades
indígenas e os quilombolas. No entanto, a divulgação de seus
resultados é deficitária. A divulgação dessas informações por parte
dos órgãos competentes possibilita ao Poder Legislativo e à
sociedade acompanhar o desenvolvimento das ações e avaliar sua
efetividade.

Somos, portanto, favoráveis à aprovação da proposição.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento nº
2.100/2008.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Roberto Carvalho, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.139/2008
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Mesa da Assembléia
Relatório

A proposição em tela, de autoria dos Deputados André Quintão e
Carlin Moura, requer seja encaminhado ofício à Secretaria de Governo
solicitando informações sobre os procedimentos adotados para a
criação e implementação das atividades do Conselho do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – Fundeb –, conforme disposto no art.
24 da Lei Federal nº 11.494, de 20/7/2007.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008, a proposição foi
distribuída a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos
do art. 234, combinado com o art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a obter informações sobre a implantação

do Conselho do Fundeb no Estado.
O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um

colegiado cuja função principal, segundo o art. 24 da Lei nº 11.494, de
2007, é proceder ao acompanhamento e controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no
âmbito municipal, estadual ou federal. O Conselho não é uma unidade
administrativa do Governo; assim, sua ação deve ser independente e,
ao mesmo tempo, harmônica com os órgãos da administração pública
local.

Nos termos do § 10 do artigo citado, o Poder Executivo deve
oferecer ao Conselho o necessário apoio material e logístico,
cedendo, se necessário, local para reuniões, meio de transporte,
materiais e equipamentos, de forma a assegurar a realização
periódica das reuniões de trabalho e garantir, assim, condições para
que o colegiado desempenhe suas atividades e efetivamente exerça
suas funções.

É importante destacar que o trabalho do Conselho do Fundeb se
soma ao trabalho das tradicionais instâncias de controle e fiscalização
da gestão pública. Entretanto, o Conselho é uma nova instância de
representação social, não devendo, por conseguinte, ser confundido
com o controle interno, executado pelo próprio Poder Executivo, nem
com o controle externo, executado pelo Tribunal de Contas, a quem
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compete a apreciação das contas do Poder Executivo.
O Conselho do Fundeb representa a sociedade no controle que

exerce, apontando falhas ou irregularidades eventualmente
cometidas, para que as autoridades constituídas, no uso de suas
prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha a
exigir.

Por meio de legislação específica – decreto ou lei –, editada no
pertinente âmbito governamental – Estado ou Município –, o Conselho
do Fundeb deveria ser criado até 60 dias contados da vigência do
Fundo, ou seja, 1º/3/2007, conforme previsto no art. 34 da Lei nº
11.494, de 2007.

Dessa forma, julgamos pertinente a proposição em comento, que
visa a obter as informações necessárias sobre os procedimentos
adotados, até o presente momento, pela Secretaria de Educação para
a instalação do Conselho Estadual do Fundeb.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

2.139/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.189/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio da proposição em análise, a Comissão de Saúde requer ao

Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao Secretário
de Saúde solicitando informações sobre o programa de urgência e
emergência, principalmente no que se refere ao apoio à região Norte
de Minas e aos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 11/4/08, vem a matéria à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O pedido de informações do Poder Legislativo às autoridades

estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da
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administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts.
54, § 2º, e 62, XXXI, da Carta mineira.

O requerimento foi motivado pelo interesse do Deputado Carlos
Pimenta em acompanhar a implementação do referido programa,
manifesto por meio de requerimento à Comissão de Saúde,
principalmente no que se refere à região Norte de Minas e aos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri.

No Programa 044 - Regionalização da Atenção à Saúde - do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, a Ação 4340 - Sistema
Estadual de Regulação e Gestão em Saúde - tem como finalidade
regular, em co-gestão com os Municípios, o acesso aos serviços
hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidade, de
urgência e emergência, e eletivos credenciados no Sistema Único de
Saúde. Além disso, a Ação 4638 - Rede de Urgência e Emergência -
tem como finalidade a implantação da rede de urgência e emergência
no Estado. Cada uma das ações citadas anteriormente tem previsão
orçamentária de 10 milhões de reais para 2008.

A Secretaria de Saúde - SES - editou, em 2004, a Portaria nº 393,
que aprova o Plano Estadual de Atenção Integral às Urgências, cria
comissão paritária para análise de projetos de Samu e para
apresentação de proposta para estruturação do Comitê Gestor
Estadual do Sistema de Atenção às Urgências e dá outras
providências. A rede estadual de urgência e emergência deve ser
organizada de acordo com as diretrizes da Portaria GM/MS nº 2.048,
de 12/11/2002, que aprova o regulamento técnico dos Sistemas
Estaduais de Urgência e Emergência.

Segundo informações obtidas no “site” da SES, a Superintendência
de Regulação está instalando um programa de informática chamado
SUSFácil, para possibilitar a implementação do sistema de regulação
assistencial no Estado. Para tanto, prevê o funcionamento de uma
Central de Regulação em cada uma das 13 macrorregiões de saúde
até julho deste ano.

Diante disso, parece-nos oportuno solicitar que a SES informe sobre
a situação atual da implantação e do funcionamento da rede de
urgência e emergência em Minas Gerais. Entretanto, há um ajuste a
ser realizado no texto e por isso apresentamos substitutivo ao
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requerimento, visto que a rede de urgência e emergência não é um
“programa”, como constava na proposição original.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº

2.189/2008, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais:

A Comissão de Saúde, atendendo a requerimento do Deputado
Carlos Pimenta aprovado na 6º Reunião Ordinária da 2/4/2008, requer
a V. Exa., nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 103 do
Regimento Interno, seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado
de Saúde, solicitando informações sobre a organização, implantação e
funcionamento da rede de urgência e emergência em todo o Estado e,
em especial, na região Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.195/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva e outros, a proposição em

epígrafe requer ao Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais seja encaminhado ofício ao Tribunal de Justiça do Estado
solicitando o envio a esta Casa de informações sobre as ações por ela
efetivadas quanto ao levantamento detalhado de valores de depósitos
judiciais para o pagamento de precatórios devidos pelo Estado, suas
autarquias e fundações.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 12/4/2008, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de requerimento firmado por 39 parlamentares, sendo

primeiro signatário o Deputado Getúlio Neiva, solicitando ao Tribunal
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de Justiça do Estado que informe detalhadamente as ações que
tomará com o objetivo de efetivar o levantamento de depósitos
judiciais, conforme facultado pela Lei Federal nº 11.429, de 2006,
cujos recursos serão utilizados para o pagamento de precatórios
judiciais, conforme informado na 2ª Reunião Extraordinária da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária deste Casa,
realizada em 2/4/2008, pelo assessor especial dessa Secretaria, Sr.
Osmar Teixeira de Abreu.

Com efeito, consultando as notas taquigráficas da referida reunião,
realizada para debater a quitação de créditos tributários do Estado
com precatórios judiciários estaduais, verificamos que assim se
pronunciou o Sr. Osmar Teixeira de Abreu, representante, naquela
ocasião, do Secretário Simão Cirineu Dias:

O Sr. Osmar Teixeira de Abreu - Sr. Presidente, demais Deputados,
presentes, em nome do Dr. Cirineu Dias, agradeço o convite.

(...)
Vou deixar um registro para os senhores. Na reunião passada, isso

foi dito. Não aprofundamos no assunto porque não tinha dados a
respeito dos depósitos judiciais. Sua utilização está prevista na Lei nº
11.429, e toda a operacionalidade está muito bem encaminhada, por
meio de acordo entre a Secretaria de Fazenda, o Tribunal de Justiça e
a instituição bancária. Acreditamos que agora, para o mês de maio,
esses recursos relativos aos depósitos judiciários – 70%, como dispõe
a lei – possam estar disponíveis para somar àqueles já destinados ao
pagamento de precatórios, o que é uma grande contribuição para
reduzirmos esse estoque; a implementação e a operacionalização
daquilo que dispõe a Lei nº 11.429.

(...) (Grifo nosso.)
Já a Lei Federal nº 11.429, de 2006, prevê o seguinte:
Art. 1o Os depósitos judiciais em dinheiro referentes a tributos e seus

acessórios, de competência dos Estados e do Distrito Federal,
inclusive os inscritos em dívida ativa, serão efetuados em instituição
financeira oficial da União ou do Estado, mediante a utilização de
instrumento que identifique sua natureza tributária.

§ 1o Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir fundo de
reserva destinado a garantir a restituição da parcela dos depósitos
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referidos no caput deste artigo que lhes seja repassada nos termos
desta Lei.

§ 2o Ao Estado e ao Distrito Federal que instituir o fundo de reserva
de que trata o § 1o deste artigo será repassada pela instituição
financeira referida no “caput” deste artigo a parcela correspondente a
70% (setenta por cento) do valor dos depósitos de natureza tributária
nela realizados.

§ 3o A parcela dos depósitos não repassada nos termos do § 2o

deste artigo será mantida na instituição financeira recebedora, que a
remunerará segundo os critérios originalmente atribuídos aos
depósitos.

(...)
Art. 3o Os recursos repassados na forma desta Lei aos Estados ou

ao Distrito Federal, ressalvados os destinados ao fundo de reserva de
que trata o § 1o do art. 1o desta Lei, serão aplicados, exclusivamente,
no pagamento:

I - de precatórios judiciais de qualquer natureza;
II - da dívida fundada do Estado ou do Distrito Federal.
Parágrafo único. Na hipótese de previsão na lei orçamentária

estadual ou distrital de dotações suficientes para o pagamento da
totalidade das despesas referidas nos incisos I e II do “caput” deste
artigo exigíveis no exercício, o valor excedente dos repasses de que
trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a realização de
despesas de capital. (Grifo nosso.)

Portanto, a referida lei federal veio possibilitar aos Estados e ao
Distrito Federal, observada uma série de requisitos, a utilização de
recursos depositados judicialmente em banco oficial. Tal utilização é
vinculada preferencialmente ao pagamento de precatórios e da dívida
fundada do Estado, nos termos do art. 3º acima transcrito.

Trata-se de instituto recente no ordenamento, restrito aos depósitos
judiciais, em dinheiro, referentes a tributos e seus acessórios de
competência estadual, condicionado principalmente à instituição de
um fundo de reserva, por parte do Estado, destinado à restituição dos
ditos depósitos.

Com relação à constituição do citado fundo de reserva, não foi
encontrada no “site” oficial do governo, bem como nos do Tribunal de
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Justiça do Estado, da Secretaria de Estado de Fazenda e da
Advocacia-Geral do Estado, nenhuma informação.

A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 3º, confere a este
Parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
autoridade estadual. A recusa ou o não-atendimento ou a prestação
de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização.

Os precatórios judiciais são provenientes de dívida do Estado com
empresas, servidores públicos e pessoas físicas. Os motivos variam
desde indenização por desapropriação a concessões de benefícios a
servidores. São títulos executivos contra o Estado.1

A matéria se insere na órbita das funções primárias desempenhadas
pelo Poder Legislativo. Trata-se de exercer o controle sobre a ação
dos demais Poderes do Estado, zelando, segundo a mecânica
institucional dos freios e contrapesos, pelo respeito às leis,
especialmente na prática da ação discricionária, que deve ser
fundamentada em motivos concretos e finalidades socialmente
relevantes, jamais resvalando no abuso, no arbítrio. Além dos
procedimentos ordinários de fiscalização e controle do poder público,
deve o Legislativo, sempre que necessário, acompanhar de perto a
edição de atos administrativos, o trâmite de procedimentos na
administração e a realização de políticas públicas pelo Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

2.195/2008.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

1<https://www.mg.gov.br/portalmg/do/noticias?op=estruturaConteudo
&opMenu=&coConteudo=36875&coSeqPagina=18&coSeqOrigemAce
sso=1>

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.196/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva e outros, a proposição em
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epígrafe requer ao Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Fazenda
solicitando o envio a esta Casa de informações sobre as ações por ela
efetivadas quanto ao levantamento de valores de depósitos judiciais
para o pagamento de precatórios devidos pelo Estado, suas
autarquias e fundações.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” em 12/4/2008, vem a
matéria à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de requerimento firmado por 46 parlamentares, sendo

primeiro signatário o Deputado Getúlio Neiva, solicitando à Secretaria
de Fazenda que informe detalhadamente as ações que tomará com o
objetivo de efetivar o levantamento de depósitos judiciais, conforme
facultado pela Lei Federal nº 11.429, de 2006, cujos recursos serão
utilizados para o pagamento de precatórios judiciais, conforme
informado na 2ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária deste Casa, realizada em 2/4/2008, pelo
assessor especial dessa Secretaria, Sr. Osmar Teixeira de Abreu.

Com efeito, consultando as notas taquigráficas da referida reunião,
realizada para debater a quitação de créditos tributários do Estado
com precatórios judiciários estaduais, verificamos que assim se
pronunciou o Sr. Osmar Teixeira de Abreu, representante, naquela
ocasião, do Secretário Simão Cirineu Dias:

O Sr. Osmar Teixeira de Abreu - Sr. Presidente, demais Deputados,
presentes, em nome do Dr. Cirineu Dias, agradeço o convite.

(...)
Vou deixar um registro para os senhores. Na reunião passada, isso

foi dito. Não aprofundamos no assunto porque não tinha dados a
respeito dos depósitos judiciais. Sua utilização está prevista na Lei nº
11.429, e toda a operacionalidade está muito bem encaminhada, por
meio de acordo entre a Secretaria de Fazenda, o Tribunal de Justiça e
a instituição bancária. Acreditamos que agora, para o mês de maio,
esses recursos relativos aos depósitos judiciários – 70%, como dispõe
a lei – possam estar disponíveis para somar àqueles já destinados ao
pagamento de precatórios, o que é uma grande contribuição para
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reduzirmos esse estoque; a implementação e a operacionalização
daquilo que dispõe a Lei nº 11.429.

(...) (Grifo nosso.)
Já a Lei Federal nº 11.429, de 2006, prevê o seguinte:
Art. 1º - Os depósitos judiciais em dinheiro referentes a tributos e

seus acessórios, de competência dos Estados e do Distrito Federal,
inclusive os inscritos em dívida ativa, serão efetuados em instituição
financeira oficial da União ou do Estado, mediante a utilização de
instrumento que identifique sua natureza tributária.

§ 1º - Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir fundo de
reserva destinado a garantir a restituição da parcela dos depósitos
referidos no caput deste artigo que lhes seja repassada nos termos
desta Lei.

§ 2º - Ao Estado e ao Distrito Federal que instituir o fundo de reserva
de que trata o § 1o deste artigo será repassada pela instituição
financeira referida no “caput” deste artigo a parcela correspondente a
70% (setenta por cento) do valor dos depósitos de natureza tributária
nela realizados.

§ 3º - A parcela dos depósitos não repassada nos termos do § 2o

deste artigo será mantida na instituição financeira recebedora, que a
remunerará segundo os critérios originalmente atribuídos aos
depósitos.

(...)
Art. 3º - Os recursos repassados na forma desta Lei aos Estados ou

ao Distrito Federal, ressalvados os destinados ao fundo de reserva de
que trata o § 1o do art. 1o desta Lei, serão aplicados, exclusivamente,
no pagamento:

I – de precatórios judiciais de qualquer natureza;
II – da dívida fundada do Estado ou do Distrito Federal.
Parágrafo único - Na hipótese de previsão na lei orçamentária

estadual ou distrital de dotações suficientes para o pagamento da
totalidade das despesas referidas nos incisos I e II do “caput” deste
artigo exigíveis no exercício, o valor excedente dos repasses de que
trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a realização de
despesas de capital. (Grifo nosso.)

Portanto, a referida lei federal veio possibilitar aos Estados e ao
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Distrito Federal, observada uma série de requisitos, a utilização de
recursos depositados judicialmente em banco oficial. Tal utilização é
vinculada preferencialmente ao pagamento de precatórios e da dívida
fundada do Estado, nos termos do art. 3º acima transcrito.

Trata-se de instituto recente no ordenamento, restrito aos depósitos
judiciais, em dinheiro, referentes a tributos e seus acessórios de
competência estadual, condicionado principalmente à instituição de
um fundo de reserva, por parte do Estado, destinado à restituição dos
ditos depósitos.

Com relação à constituição do citado fundo de reserva, não foi
encontrada no “site” oficial do governo, bem como nos do Tribunal de
Justiça do Estado, da Secretaria de Estado de Fazenda e da
Advocacia-Geral do Estado, nenhuma informação.

A Constituição do Estado, no seu art. 54, § 3º, confere a este
Parlamento a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administração indireta. A recusa ou o não-
atendimento ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

Os precatórios judiciais são provenientes de dívida do Estado com
empresas, servidores públicos e pessoas físicas. Os motivos variam
desde indenização por desapropriação a concessões de benefícios a
servidores. São títulos executivos contra o Estado.1

A matéria se insere na órbita das funções primárias desempenhadas
pelo Poder Legislativo. Trata-se de fiscalizar a ação do Poder
Executivo, zelando, segundo a mecânica institucional dos freios e
contrapesos, pelo respeito às leis, especialmente na prática da ação
discricionária, que deve ser fundamentada em motivos concretos e
finalidades socialmente relevantes, jamais resvalando no abuso, no
arbítrio. Além dos procedimentos ordinários de fiscalização e controle
do poder público, deve o Legislativo, sempre que necessário,
acompanhar de perto a edição de atos administrativos, o trâmite de
procedimentos na administração e a realização de políticas públicas
pelo Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº

2.196/2008.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - José Henrique, relator - Doutor

Viana - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

1<https://www.mg.gov.br/portalmg/do/noticias?op=estruturaConteudo
&opMenu=&coConteudo=36875&coSeqPagina=18&coSeqOrigemAce
sso=1>

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.893/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.893/2007, de autoria do Deput ado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara 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, 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° 1.893/2007
Declara 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Municipal

de Arte, Esporte e Cultura de Córrego do Bom Jesus - Amaec -, com
sede no Município de Córrego do Bom Jesus.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Antônio Júlio, relator - Eros Biondini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.154/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.154/2008, de autoria do Deput ado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação de
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Proteção e Assistência aos Condenados – Apac de Canápolis, com
sede do Município de Canápolis, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.154/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac - de Canápolis, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de Canápolis, com
sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.160/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.160/2008, de autoria do Deput ado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação Dramática de
Baependi, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.b

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.160/2008
Declara de utilidade pública a Associação Dramática de Baependi -

Quadro Vivo, com sede no Município de Baependi.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Dramática

de Baependi - Quadro Vivo, com sede no Município de Baependi.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Antônio Júlio, relator - Eros Biondini.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2008

ATA
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2008
Presidência dos Deputados José Henrique, Tiago Ulisses e Elmiro

Nascimento
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata; discurso do Deputado Durval Ângelo; aprovação;
questões de ordem - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.367
a 2.376/2008 - Requerimentos nºs 2.421 a 2.426/2008 -
Requerimentos dos Deputados Doutor Rinaldo, Gustavo Valadares e
Délio Malheiros - Comunicações: Comunicação do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Durval Ângelo, Carlos Pimenta, André Quintão e Paulo
Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - Comunicação da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Doutor Rinaldo, Délio
Malheiros e Gustavo Valadares; deferimento - 2ª Fase: Discussão e
Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados João Leite e
Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Inexistência de quórum para votação
- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.973/2007; discurso do
Deputado Getúlio Neiva - Questão de ordem - Inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Às 14h15min, a

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Em discussão, a ata.

Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Deputado José Henrique, Srs.

Deputados, é uma alegria estar aqui. Gostaria que se fizesse constar
na ata uma reunião que foi citada na reunião anterior. Peço ao Líder
do Governo, Deputado Mauri Torres, que preste atenção nisso.

Trata-se da reunião chamada Viúva Porcina, isto é, aquela que foi
sem nunca ter sido. Isso porque amanhã, às 16 horas, a Comissão de
Direitos Humanos iria discutir a ditadura hoje estabelecida dentro da
Cemig: perseguições a seus servidores, suspensões de sindicalistas e
outros horrores. Servidor da Cemig que vem à Comissão de Direitos
Humanos é suspenso e advertido.

Talvez o Sargento do Exército que preside a Cemig hoje esteja
pensando que estamos na época da ditadura militar, quando ele
comandava alguma operação especial, porque está tratando a Cemig
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como se fosse um quartel.
Na reunião de ontem nos disseram que amanhã, de forma soberana,

a Comissão de Direitos Humanos faria uma reunião, e que o Sgt.
Djalma Morais teria sido convocado para prestar esclarecimentos. E
agora, fiquei sabendo que a Mesa da Assembléia - o Deputado
Alberto Pinto Coelho com o Deputado Mauri Torres, Líder do Governo
- suspendeu a realização da reunião, de forma arbitrária e autoritária.
Aliás, queria citar o nome de alguns servidores desta Casa que
contribuíram para que essa reunião não acontecesse.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Quero apresentar uma questão de

ordem à Mesa. Aqui, na Assembléia Legislativa, a Mesa implantou a
ditadura: acontece a reunião que ela quer, a que lhe agrada. Essa é
minha primeira questão de ordem. Que poder tem a Mesa para
suspender a reunião soberana de uma Comissão? Quero que o Sr.
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que não recebeu nem
atendeu este Deputado - que esteve em seu gabinete duas vezes -
responda-me essa questão de ordem. Com que fundamento essa
reunião foi suspensa? Outras vezes o Deputado Mauri Torres
procurou-me para substituir convocação de autoridade por convite,
para darmos novo tratamento à reunião. Mas suspender reunião sem
consultar o Presidente da Comissão é autoritarismo. A segunda
questão de ordem é a seguinte: gostaria de pedir as contas de luz da
Mesa, do Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, dos Deputados e
funcionários que assessoram as Comissões, para ver se algum está
deixando de pagar essas contas; se está recebendo um benefício
para ser conivente com a Cemig, para ter isenção total da conta de
luz. O Deputado Weliton Prado lutou tanto pela redução da conta de
luz, que - quem sabe? - para o Presidente da Assembléia, a conta foi
zerada? Quem sabe o Líder do Governo não está mais pagando conta
de luz, nem em seu apartamento aqui nem em João Monlevade?
Gostaria também que fosse solicitada cópia das contas de luz dos
funcionários que assessoram o Plenário, porque o que foi feito é
autoritarismo. E quero anunciar que, se essa situação não for revista,
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renuncio à Presidência da Comissão de Direitos Humanos, porque
não estou aqui para fazer palhaçada nem ser joguete em mãos de
Presidente nem de ninguém da Mesa. Nem para aceitar que
funcionários da Assembléia fiquem levando fofoca sobre reuniões ao
Líder do Governo, como sabemos que alguns fazem, para que a
reunião seja suspensa. Isso é uma desmoralização. Ou isso muda ou
renuncio à Presidência da Comissão de Direitos Humanos. E quero as
contas de luz, para saber se esses funcionários da Assembléia, a
Mesa e o Líder do Governo estão tendo isenção da conta de luz. E
quero saber com qual motivação a Presidência desta Casa e o Líder
do Governo suspenderam essa reunião. Não estou aqui para servir de
palhaço para ninguém. Respeitem uma Comissão soberana desta
Casa ou nomeiem um Presidente que lhes seja servil. Obrigado.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Durval Ângelo que já
fizemos a solicitação à assessoria da Casa para respondermos às
referidas questões de ordem.

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

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Lidivaldo Reaiche Raimundo Brito, Procurador-Geral de
Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.820/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Elmo Braz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
dando ciência à Casa de que foi deferido o pedido de prorrogação de
prazo, por 15 dias, para manifestação do Governador do Estado sobre
o Balanço Geral do Estado, exercício de 2007. ( - Anexe-se à
Mensagem nº 191/2008.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 2.045/2008, da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Marcus Pestana, Seccretário de Saúde, informando o
resultado da seleção da 1ª etapa do Programa Farmácia de Minas e
encaminhando cópia da resolução que trata do assunto, publicada em
9/5/2008, no “Minas Gerais”. ( - À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Aluísio Augusto de Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do
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Ministro dos Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 632/2007, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Janete de Sá, Deputada à Assembléia Legislativa do
Espírito Santo, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.970/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova Lima,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Transporte encaminhado pelo Ofício nº 722/2008/SGM.

Do Sr. Álvaro Assumpção Cagnani, Presidente da Câmara Municipal
de Poços de Caldas, encaminhando documento contendo
reivindicações sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. ( - À
Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos
financeiros do FGTS destinadas à Copasa-MG , referentes às
parcelas dos contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 765/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 765/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.031/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Andréa Cláudia Vacchiano Bravo, Delegada-Geral de
Polícia, prestando informações relativas ao Requerimento nº
2.028/2008, do Deputado Walter Tosta.

Do Sr. Júlio Tércio de Alvarenga, Presidente da Fundação
Comunitária de Ensino Superior de Itabira, agradecendo o apoio desta
Casa ao IV Seminário Estadual de Inovação na Gestão Pública
Municipal, realizado nesse Município.

Da Sra. Stella Pacheco Pimenta, Coordenadora-Geral do Sindicato
dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado, solicitando
aprovação do projeto de lei que trata do plano de cargos e salários
referente à carreira dos servidores desse órgão. ( - Anexe-se ao
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Projeto de Lei nº 1.827/2007.)
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 2.367/2008
Declara de utilidade pública a Associação El Shadai, com sede no

Município de Francisco Sá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação El Shadai,

com sede no Município de Francisco Sá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: A Associação El Shadai é uma entidade sem fins

lucrativos, localizada no Município de Francisco Sá.
No âmago de seu objetivo maior visa reunir recursos disponíveis,

materiais, humanos e assistenciais, por meio da união de esforços,
pondo-os à disposição da Associação; prestigiar, estimular e ajudar as
iniciativas que beneficiam a comunidade; priorizar e desenvolver a
assistência social em todos os seus sentidos, para uma melhor
expectativa de vida dos associados, combatendo a fome e a pobreza
por meio de cursos profissionalizantes, tais como cursos de
artesanato e culinária e da proteção ao meio ambiente, de serviços
médicos e odontológicos, etc.; prestar assistência à saúde de seus
associados e familiares bem como favorecer o transporte de pessoas
com destino a farmácias e hospitais; trabalhar a comunicação, com a
formação de rádio comunitária ou rádio comercial, para assim
promover divulgações diversas para toda população, como programas
evangélicos, programas sociais, etc.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados por esta
associação e por apresentar todos os requisitos legais para que seja
declarada de utilidade pública, conto com o apoio de nossos ilustres
pares para a 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 2.368/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Cantinho, com sede no
Município de Unaí.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Cantinho,
com sede no Município de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Delvito Alves
Justificação: A proposição ora apresentada visa criar mecanismos

que concorram para o reconhecimento da conceituada Associação
Comunitária da Fazenda Cantinho, uma vez que é uma entidade
voltada para a melhoria da qualidade de vida da população local, além
de proporcionar o estímulo para a promoção da cultura, da ética, da
cidadania e do combate à pobreza.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta
Casa Legislativa, encaminho o presente projeto com o objetivo de
reconhecer a utilidade pública da referida Associação, fato este que
incentivará ainda mais seus diretores e demais associados na busca
incansável do desenvolvimento econômico, social e cultural da
sociedade.

Em face dos argumentos ora lançados é que pedimos apoio aos
nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovação do projeto que
apresentamos.

- 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 2.369/2008
Declara de utilidade pública o Instituto MB – Movimento do Bem –

Centro de Referência e Apoio à Mulher e à Família - CeReA Mulher -,
com sede no Município de Patrocínio.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto MB –

Movimento do Bem – Centro de Referência e Apoio à Mulher e à
Família - CeReA Mulher -, com sede no Município de Patrocínio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: O Instituto MB – Movimento do Bem – Centro de

Referência e Apoio à Mulher e à Família, também designado pela
sigla CeReA Mulher, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de
duração indeterminada, com sede em Patrocínio. O referido Instituto
tem por finalidade a promoção da assistência social e do voluntariado,
notadamente em prol das mulheres, com ações voltadas à sua
integração na família e na comunidade. Para tanto, de acordo com os
objetivos prescritos no art. 2º do seu estatuto, a entidade promove
ações socializadoras, presta assistência psicossocial, realiza cursos
profissionalizantes visando à inserção da mulher no mercado de
trabalho, entre outras.

A entidade foi constituída em 16/10/2005, e sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas, espero
contar com o apoio dos ilustres Deputados à aprovação deste projeto
de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.370/2008
Altera o art. 1º da Lei nº 9.995, de 20 de novembro de 1989, que

declara de utilidade pública o Conselho Particular Santo Antônio da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Distrito de Venda
Nova, no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 9.995, de 20 de novembro de 1989, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Santo
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Antônio de Pádua de Venda Nova da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Lei nº 9.995, de 20/11/89, declara de utilidade pública

o Conselho Particular Santo Antônio da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Distrito de Venda Nova, no Município de Belo
Horizonte. Entretanto, em reunião realizada em 20/2/2004, a
assembléia geral da entidade aprovou a alteração de seu nome para
Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua de Venda Nova da Sociedade
de São Vicente de Paulo, sem modificação de suas finalidades e
objetivos.

Visando regularizar sua documentação, que, por sua vez, valida a
sua nova denominação, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.371/2008
Determina a obrigatoriedade da execução do Hino de Minas Gerais

em todas as solenidades de jogos colegiais e jogos oficiais
promovidos pela Secretaria de Estado de Educação e outros órgãos
do Governo em todo o Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica determinada a obrigatoriedade de execução do Hino de

Minas Gerais em todas as solenidades de jogos colegiais e demais
jogos oficiais promovidos pela Secretaria de Estado de Educação e
outros órgãos do governo em todo o Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: Temos o dever cívico de redescobrir as principais

tradições de nosso Estado. Saber cantar o nosso Hino de Minas
Gerais é questão fundamental para todo cidadão mineiro. A criança
mineira tem que valorizar a nossa cidade, e isso deve começar desde
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cedo. É de criança que se cria um cidadão adulto respeitador e
cumpridor de seus deveres para com o Estado, a cidade, a
comunidade e a família. Com esta proposição, espero contribuir para
que, daqui alguns anos, nosso Estado seja mais coeso e justo, pois
respeitando ainda mais o nosso Estado, os cidadãos podem saber
cobrar de seus governantes.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.372/2008
Altera o art. 1º da Lei nº 12.692, de 17 de dezembro de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.692, de 17 de dezembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São

Jerônimo da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Jabuticatubas.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta proposição tem por objetivo alterar a Lei nº

12.692, de 17/12/97, que declarou de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora da Conceição da Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Jabuticatubas. Ocorre que em
18/12/2007, o Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da
Sociedade São Vicente de Paulo, por meio da alteração no art. 1° de
seu estatuto social, mudou sua denominação e passou a se chamar
Lar dos Idosos São Jerônimo da Sociedade São Vicente de Paulo,
conforme se depreende da cópia autenticada anexa do Estatuto. Cabe
ressaltar que a referida alteração foi homologada pelo Conselho
Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente de
Paulo na reunião de 9/11/2007 e averbada no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Jabuticatubas em 3/12/2007.

Pela importância deste projeto, conto com o apoio dos nobres
Deputados da Casa Legislativa Mineira para a aprovação desta
proposição.

- 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 2.373/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Parkinsoniano de Minas

Gerais Gruparkinson-MG, com sede no Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Parkinsoniano

de Minas Gerais - Gruparkinson-MG, com sede no Município de
Timóteo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Wander Borges
Justificação: Por constituir a saúde um valor preponderante na vida

dos cidadãos, a Constituição Federal destinou-lhe uma seção
exclusiva, em que apresenta os Poderes competentes para tratar da
matéria e as ações que devem ser efetuadas para sua concretização.
A simples leitura do art. 196 nos permite concluir que a saúde foi
alçada à categoria de direito fundamental, sendo a todos garantida e
configurada como uma obrigação do Estado.

Desta forma, a fruição do direito à saúde depende de medidas
positivas emanadas do Estado, bem como pode decorrer,
complementarmente, da prestação de serviços pelas instituições
privadas.

Diante dos fatos citados, em 29/3/2007 foi constituído o Instituto
Parkinsoniano de Minas Gerais - Gruparkinson - MG, entidade civil,
sem fins lucrativos, com o escopo de arregimentar os portadores da
doença de Parkinson, visando proporcionar-lhes uma melhor
conscientização sobre a patologia, assistência, orientação e
acompanhamento.

A entidade apresenta as finalidades estatutárias seguintes: apoiar e
assistir os portadores da doença de Parkinson, coletar e divulgar
informações, pesquisas terapêuticas e métodos destinados à elevar a
qualidade de vida dos portadores da doença, defender os interesses
dos associados, lutar pela acessibilidade, promover ética, paz,
cidadania, direitos humanos, democracia, demais direitos universais e
proteção ao meio ambiente.



606

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade,
uma vez que desenvolve ações que visam atender as demandas dos
portadores da doença de Parkinson, contribuindo para a salvaguarda
de seu direito à saúde.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.374/2008
Dispõe sobre a obrigação de anexar nos processos de emissão da

Carteira Nacional de Habilitação as notas fiscais de prestação de
serviços.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os centros de formação de condutores obrigados a

anexar nos processos de emissão da Carteira Nacional de
Habilitação, as notas fiscais de prestação de serviços.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei é de fundamental importância, tendo

em vista que os centros de formação de condutores não são
obrigados por força de lei a emitir nota fiscal de prestação de serviço
e, assim, deixam de arrecadar os devidos impostos, gerando prejuízo
financeiro para o Estado.

É notório que diariamente a população procura os centros de
formação, quer para emissão, quer para renovação da carteira
nacional de habilitação, e, devido à demanda existente, a cada dia
novas agências são abertas, sendo mais um motivo de se exigir que
se emita a nota fiscal de serviços, para que essas agências não
venham incorrer no erro de sonegação e clandestinidade.

Este projeto de lei será uma forma de fiscalizar e inibir a sonegação,
tornando o Estado mais produtivo, pois em outros Estados esta norma
se encontra em vigor, trazendo grandes benefícios para a população.

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

PROJETO DE LEI N° 2.375/2008
Dispõe sobre normas de segurança para a realização de grandes

eventos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei especifica normas para a realização de grandes

eventos em todo o território do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Entende-se por festas ou eventos aqueles que reúnam uma

concentração de pessoas em locais que possam oferecer risco de
segurança, tais como “shows” ou festas de quaisquer natureza,
mesmo que sejam de caráter meramente social, onde haja a cobrança
de ingressos.

Art. 3º - Em tais eventos devem sempre estar muito claros os nomes
dos responsáveis pela sua organização, sejam eles de natureza física
ou jurídica, os quais serão responsabilizados em todos os aspectos
legais em caso de tumultos, lesões corporais - fatais ou não -,
prejuízos materiais ou financeiros ou qualquer outro de ordem social e
moral.

Art. 4º - Esta lei exige que o concedente da autorização para a
realização o evento exija e mantenha em seu poder os seguintes
documentos:

a) autorização expressa do órgão competente da Prefeitura
Municipal a cuja jurisdição pertencer o ter-ritório em que se encontra o
local do evento;

b) comprovante do recolhimento do Ecad;
c) autorização expressa das Polícias Militar e Civil, incluindo-se o

laudo do Corpo de Bombeiros;
d) comprovante de cadastro e recolhimento dos tributos cabíveis ao

fisco estadual e municipal.
Art. 5º - Ficam ressalvados os eventos em clubes ou associações

cujas promoções sejam exclusivamente para associados.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto ora apresentado tem como finalidade a
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garantia de que, quando da realização de eventos, como “shows” ou
festas de qualquer natureza em que sejam cobrados ingressos, os
participantes sejam protegidos caso aconteça tumultos, em que
ocorram lesões corporais, prejuízos materiais ou financeiros ou
qualquer outro de ordem social e moral.

Em tais eventos devem ser conhecidos os nomes dos responsáveis
pela sua organização, sejam eles pessoa física ou jurídica, os quais
serão responsabilizados em todos os aspectos pelo que ocorra.

Cabe aos órgãos públicos, quando da emissão dos diversos
documentos para realização de tais eventos, examinar todos os
aspectos e condições para que os possam se realizar e só liberar os
documentos quando preenchidas todas as exigências legais.

- 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 N° 2.376/2008
Torna obrigatória a instalação de medidores de consumo de gás

individualizados nas unidades domiciliares ou de consumo e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a instalação de medidores de consumo de gás

individualizados em cada unidade das edificações prediais verticais
residenciais, comerciais ou de uso misto, mediante requerimento do
síndico ou responsável, observado o disposto nesta lei.

Art. 2º - A adaptação das instalações para a medição individualizada
será de responsabilidade do requerente e obedecerá aos padrões e
critérios técnicos definidos pelo prestador do serviço.

Art. 3º - Fica assegurado aos consumidores de gás natural ou gás
liquefeito de petróleo - GLP -, pessoas físicas ou jurídicas, o direito de
obter a instalação de medidores de consumo de gás individuais em
cada unidade domiciliar ou de consumo, em edifícios construídos em
data anterior à vigência desta lei.

§ 1º - Caberá à empresa fornecedora de gás natural ou GLP a
prestação do serviço de que trata o "caput".

§ 2º - Quando constatar a impossibilidade ou dificuldade da
instalação dos medidores individualizados de consumo de gás, o
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prestador de serviço de que trata o § 1º emitirá documento
fundamentado, detalhando as respectivas razões técnicas ou de outra
natureza.

§ 3º - O medidor de gás individual será instalado em local de fácil
acesso para leitura, manutenção e conservação.

Art. 4º - A manutenção e a conservação das instalações para a
medição individualizada são de responsabilidade do requerente,
competindo ao prestador do serviço a manutenção e a conservação
dos medidores, bem como os procedimentos de leitura e cobrança
pelos serviços prestados.

Art. 5º - Fica garantido o livre acesso do prestador do serviço aos
medidores para a realização dos procedimentos comerciais e
operacionais.

Art. 6º - As edificações prediais construídas a partir da data da
publicação desta lei poderão prever, na planta, a instalação de
medidores para a aferição do consumo global de gás e de um medidor
por unidade autônoma, para aferição do consumo individual, de
acordo com as disposições desta lei.

Art. 7º - O poder público e as empresas fornecedoras de gás natural
ou GLP divulgarão amplamente o direito de que trata o art. 1º,
inclusive por meio da inserção de texto explicativo nas contas
mensais, notas fiscais ou documentos de cobrança encaminhados aos
consumidores.

Art. 8º - Sem prejuízo de outras penalidades, o descumprimento do
disposto nesta lei acarretará:

I - no caso de desrespeito ao direito de que trata o art. 3º, a
aplicação à empresa fornecedora de gás natural ou GLP de multa de
100 (cem) a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - Ufemgs -, graduada de acordo com:

a) o número de unidades de consumo prejudicadas;
b) a condição econômica da empresa infratora;
II - no caso de inobservância da obrigatoriedade prevista no art. 1º, a

não-concessão de autorização do projeto ou obra, conforme o caso.
Art. 9º - Para efeito de fixação do preço do gás, o conjunto das

unidades de consumo de um mesmo prédio ou edifício será
considerado como um único consumidor, caso o preço seja mais
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vantajoso em razão do maior volume comercializado.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de maio de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei ajusta-se aos princípios que

orientam a política nacional de defesa do consumidor, sobretudo ao
do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo e ao da ação governamental para proteger efetivamente o
consumidor, garantindo a oferta de produtos e serviços com padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Entre os direitos básicos do consumidor, incluem-se o de proteção
da vida e da saúde contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos; e o de informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem.

Isso significa que o consumidor tem o direito de receber produtos e
serviços com garantia de qualidade e segurança, de modo a
resguardar sua vida e sua saúde. Ademais, os produtos e serviços
colocados no mercado devem ser corretamente especificados quanto
à quantidade, à qualidade e ao preço, de sorte que o consumidor
pague pelo que efetivamente consumir.

A instalação de apenas um medidor de consumo de gás natural ou
gás liquefeito de petróleo - GLP - em edificações com múltiplas
unidades de consumo compromete esses dois direitos básicos do
consumidor. Por um lado, pode-se comprometer a segurança,
porquanto é inegável que o fornecimento de gás é uma atividade
perigosa, o que se agrava pela falta de individualização das
instalações de acordo com a quantidade de unidades de consumo de
cada prédio. Por outro, essa prática tira do consumidor a possibilidade
de saber a quantidade de gás que efetivamente consome.

Por sua vez, a instalação de medidores individualizados de consumo
de gás natural ou GLP garante maior segurança ao consumidor e
proporciona-lhe clareza e transparência nas informações quanto à
quantidade de gás que efetivamente tenha consumido. Essa é uma
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medida que contribui para tornar efetivas as garantias previstas no
Código de Defesa do Consumidor - CDC -, instituído pela Lei Federal
nº 8.078, de 11/9/90.

Do ponto de vista da constitucionalidade, compete ao Estado legislar
sobre proteção e defesa do consumidor, à vista do disposto no inciso
V do art. 24 da Constituição Federal, que prescreve que compete à
União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre produção e consumo. No âmbito da
competência concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais
sobre a matéria, enquanto aos Estados compete legislar
suplementarmente.

No que se refere à proteção e defesa do consumidor, a União já
editou as normas gerais, constantes do Código de Defesa do
Consumidor. Ao Estado incumbe agora dispor sobre regras peculiares
e suprir possíveis lacunas e omissões da lei federal. A ausência de
norma, na legislação federal, que disponha sobre a instalação de
medidores individualizados de gás nas edificações que apresentem
multiplicidade de unidades de consumo é, sem dúvida, uma omissão,
que deve ser suprida pelo Estado.

Os dispositivos constitucionais relativos à competência legislativa,
de acordo com a exegese sistemática, que é, por excelência, o
método de interpretação das normas constitucionais, devem ser
considerados em conjunto com outras disposições da Carta Política
da República, quais sejam os incisos II e III do art. 1º, que elegem,
entre outros princípios, a cidadania e a dignidade da pessoa humana
como fundamentos da República Brasileira; os incisos I e IV do art. 3º,
que prescrevem que constituem objetivos fundamentais da nossa
República, entre outros, construir uma sociedade livre, justa e solidária
e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor ou idade nem quaisquer outras formas de discriminação; e o inciso
XXXII do art. 5º, que garante que o Estado promoverá, na forma da lei,
a defesa do consumidor.

Lembre-se, por derradeiro, que a matéria versada neste projeto de
lei não se inclui entre as reservadas à iniciativa do Governador do
Estado.

Portanto, o processo legislativo referente ao assunto veiculado por
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esta proposição pode ser iniciado por qualquer Deputado Estadual ou
comissão da Assembléia Legislativa.

À vista desses relevantes motivos, tanto no que diz respeito ao
mérito quanto à juridicidade da matéria, submeto este projeto de lei à
apreciação dos meus nobres pares, contando, desde logo, com sua
imprescindível aquiescência.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.421/2008, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Alberto Garcia pelo
transcurso do centenário de nascimento de seu pai, o Comendador
Alexandrino Garcia, tendo em vista os relevantes serviços que este
prestou às comunidades de Uberlândia e Uberaba. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.422/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Diretor-Geral do IEF as informações que
menciona, sobre a fiscalização da pesca nas diversas bacias
hidrográficas do Estado. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.423/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia sejam solicitados ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
do IMA estudos sobre a alteração da lei de agrotóxicos com vistas ao
controle e à fiscalização de produtos veterinários.

Nº 2.424/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia seja solicitada ao Presidente da Rede Minas - TV Educativa -
divulgação em caráter permanente, em sua programação, de
informações sobre o uso de agrotóxicos.

Nº 2.425/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis
mencionados, que participaram da operação que culminou na prisão
de uma quadrilha de roubo de cargas no Município de Nova Era.

Nº 2.426/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares
mencionados, que participaram da operação que culminou na
apreensão de drogas no Município de Muzambinho.
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Rinaldo, Gustavo Valadares e Délio Malheiros.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,
de alunos da 6ª série da Escola Estadual Santa Teresa, de
Esmeraldas, e agradece aos ilustres jovens a presença na reunião
desta tarde.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputado José

Henrique, Srs. Deputados, telespectadores, público presente. Hoje, 13
de maio, é um dia significativo na história do Brasil, talvez não pelo
que foi, mas pelo que poderia ter sido; de qualquer maneira,
significativo. Ainda carregamos a mancha triste da escravidão, quando
10 milhões de negros, dos quais 60% sobreviveram à travessia do
Atlântico, foram trazidos para o nosso país nas situações mais atrozes
de negação de todo e qualquer valor de dignidade humana.

Sobre o 13 de maio, digo que é uma data que representou um
processo. Tivemos a abolição da escravatura mais tardia das
Américas, conseguida com muitas dificuldades e muita luta, em
virtude da força dos senhores de escravos, dos senhores de terra na
estrutura produtiva e na estrutura de mando tanto na Colônia quanto
no Brasil Império. De qualquer maneira, 13 de maio significou um
passo, a síntese de um processo de luta, mas não foi a abolição
esperada, porque, na verdade, os negros, que construíram a riqueza
deste Brasil e produziram tudo o que existia nesta terra, foram
praticamente expulsos das fazendas sem indenização nem direito de
acesso à terra.

A lei da terra de 1850 já estabelecia que qualquer propriedade de
terra por escravo alforriado só seria possível se ela tivesse sido
comprada; a terra nunca poderia ser titulada por qualquer outro tipo de
ocupação, como a lei estabelecia para os brancos. E assistimos à
tragédia da história: os mocambos e as senzalas foram trocados pelas
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favelas nas periferias das grandes cidades. O resto da história nós
conhecemos: a luta dos negros neste país pela igualdade racial e pela
transformação desta sociedade.

Hoje, gostaríamos de fazer um destaque.
Tramita nesta Casa, de nossa autoria e de outros colegas

Deputados, o Estatuto da Igualdade Racial, que resgata a dívida
histórica de 400 anos e, particularmente, a dívida de 1888. Fazemos
aqui um apelo às comissões da Assembléia e à Mesa desta Casa
para que o Estatuto da Igualdade Racial seja posto em votação. Ele
estabelece políticas de inclusão social da comunidade negra em
Minas Gerais, determina a criação de um conselho em que os próprios
negros participarão da definição das políticas públicas, estabelece
políticas de ingresso no trabalho e, particularmente, na educação, pelo
sistema de cotas. Acreditamos hoje, mais do que nunca, que a
educação é a via da inclusão social.

Então, 1888, não o que foi, mas o que devia ser. A esperança de
uma sociedade em que a democracia racial não fosse uma palavra vã,
um mero discurso ideológico usado para justificar uma
pseudocordialidade do homem brasileiro. O que foi, o que poderia ter
sido. Com toda a certeza, poderíamos ter uma sociedade como no
grande sonho de Martin Luther King, líder lutador pelos direitos civis
nos Estados Unidos. Agora, no dia 4 de abril, comemoramos 40 anos
do seu assassinato. Martin Luther King falava do grande sonho de
viver num país onde seus filhos negros pudessem estudar na escola
de brancos, onde seus familiares pudessem entrar num ônibus que se
deslocasse até um bairro de brancos, onde a igualdade não fosse
uma palavra vã na história dos homens. Sonha mais ainda Martin
Luther King, ao dizer e acreditar que o mérito de uma pessoa, numa
sociedade que sonhava, não seria definido pela cor da sua pele, mas
pelas suas capacidades pessoais.

Num dia como hoje, que deve trazer-nos não o que foi, mas o que
deveria ter sido, aproveito para retomar o assunto que eu trouxe à
baila há pouco, como questão de ordem. Nesta Casa, parece que nem
a abolição da escravatura pela Princesa Isabel foi feita. A Comissão
de Direitos Humanos amanhã iria realizar um debate sobre a
arbitrariedade das demissões na Cemig, onde 15 dirigentes sindicais
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foram punidos por participarem do movimento sindical, garantia
constitucional estabelecida em lei, e, pasme, Deputado Mauri Torres,
a reunião foi impedida de acontecer. O Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente da Assembléia - já que o Líder Mauri Torres disse
que nem sabia que haveria a reunião -, suspendeu a realização da
reunião, para a qual convocávamos o Sgt. Djalma Morais, da Reserva
do Exército, para prestar esclarecimento a respeito dessa perseguição
e dessas demissões; para explicar à sociedade mineira o acontecido
numa empresa tão rica, pela qual esta Casa lutou, garantindo que
continuasse pública, porque o governo do PSDB de plantão, do Sr.
Eduardo Azeredo, queria privatizar a Cemig, entregá-la a preço de
banana. Que coisa vã! A Comissão de Direitos Humanos, que presta
serviço a esta Casa, foi algemada pela Mesa, que impediu que a
reunião acontecesse amanhã.

Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, esperamos que essa
questão se resolva, senão, amanhã, na reunião da Bancada do PT,
exigirei explicações e um posicionamento da bancada.

De forma alguma, admitiremos que uma funcionária comunique à
Comissão que a reunião foi retirada ontem do ar no “site” da
Assembléia e que a Mesa proibiu que fosse realizada. No dia em que
nós, como Presidente de Comissão, deixarmos de ter um poder
mínimo para realizarmos uma reunião, será melhor renunciarmos aos
mandatos e entregarmos as Presidências de nossas comissões.

Encaminhei à Mesa duas questões de ordem. A primeira é para que
a Mesa explique com que fundamento a reunião da Comissão de
Direitos Humanos de amanhã foi posta no tronco, como na época da
escravidão. Com que fundamento jurídico, sem nem conversar com o
Presidente, suspende-se, de forma autoritária, a reunião de uma
comissão. A segunda é para que os membros da Mesa e os
funcionários de apoio legislativo de cargo de confiança apresentem
suas contas de luz. Quero saber se a Cemig, além dos 17%, deu
isenção total para esse pessoal. Não posso entender que um Poder
fique de joelhos, cerceado. Algum motivo há. Além do mais - o que é
mais triste -, quem presidiu a Frente Estadual contra as Privatizações,
por escolha de todos nós, na época da privatização da Cemig, foi o
Deputado Alberto Pinto Coelho, nacionalista, que, com a Bancada do
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PT e outras bancadas, esteve à frente dando o grito contra a
privatização. Ao justificar esse autoritarismo, o Sgt. Djalma Morais,
Presidente da Cemig, talvez pense que está na época da ditadura e
queira, Sr. Presidente Alberto Pinto Coelho, privatizá-la em outro
momento - quando nos fragilizarmos, quando se indispor, de alguma
forma, a Cemig com seus servidores e funcionários. O mais triste
nisso é que o Presidente da Assembléia havia me garantido que não
haveria demissão dos servidores nem punição e que essa tinha sido a
garantia da Cemig.

Vemos uma empresa que está descumprindo e foi condenada, por
unanimidade, pelo Tribunal Regional do Trabalho para pôr fim à
terceirização. Considerou-se ilegal e está pagando multa diária
altíssima, caso não realize concurso.

Portanto, Srs. Deputados, não posso entender de outra forma. Em
outros momentos, o Deputado Mauri Torres esteve com a Presidência
desta Comissão, num diálogo. Determinadas situações de
convocação fizemos como convite, porque pensava que talvez fosse
indelicado trazer à força uma autoridade. Concordamos. Houve várias
conversas e discussões de substituição de dias até da convocação.
Concordamos e entendemos a troca de alguns nomes, porque outro
nome detinha mais informações; todavia suspender a reunião, de
forma autoritária, sem nem ao menos conversar com a Comissão de
Direitos Humanos, é um desrespeito a todos os seus cinco
Deputados, aos funcionários, Consultores e Assessores desta
Assembléia, que dedicam a sua vida ao trabalho da Comissão.
Ontem, até as 21 e 22 horas, enquanto servidores de outras
comissões já estavam em sua casa, ainda havia aqui Consultores e
Assessores da Comissão de Direitos Humanos. Portanto considero
um desrespeito a eles.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Quero aproveitar esta
oportunidade e cumprimentar os alunos da Escola Estadual Santa
Tereza, que estão participando deste momento cívico, assistindo à
reunião e vendo como funciona a Assembléia Legislativa, um dos
Poderes do Estado, como o Judiciário e o Executivo. Quero que a
passagem de vocês por aqui seja proveitosa, que se apercebam do
funcionamento das instituições, que só funcionam porque estamos em
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um regime democrático. Então sejam bem-vindos, aproveitem
bastante e levem um abraço para toda a nossa comunidade de Santa
Tereza, de Caio Martins. Um abraço para vocês e felicidade.

O Deputado Durval Ângelo - Gostaria de encerrar com outra
questão. Retomaremos à questão do “tribunal de injustiça militar”.
Solicitaremos ao Presidente da Assembléia que coloque em pauta a
nossa proposta de emenda à Constituição que extingue o Tribunal de
Justiça Militar ou, melhor dizendo, “tribunal de injustiça militar”. Virei a
esta tribuna, nos próximos dias, para apresentar mais casos de
impunidade do Tribunal de Justiça Militar. Está no momento de a
Assembléia extinguir esse Tribunal, que só absolve, é um tribunal da
impunidade; é uma vergonha o que faz em Minas Gerais. O tempo é
pequeno, e a pasta das denúncias em relação ao Tribunal é grande;
aliás, temos também algumas denúncias de reformas e de servidores
e já as encaminhamos ao Ministério Público. Espero que a Promotoria
do Patrimônio Público já esteja atuando, mas tenho novas denúncias
que ainda não foram encaminhadas. Então solicitaremos também ao
Presidente Alberto Pinto Coelho que cumpra o seu papel como
Presidente, colocando em pauta a proposta de emenda à Constituição
que extingue o “tribunal de injustiça militar”, para que seja apreciada
nesta Casa e o Tribunal seja extinto.

Retomo a questão original. A Mesa tem duas questões de ordem
para nos responder. A primeira é por que proibiu a realização da
reunião e determinou a sua retirada do “site” da Assembléia. Isso é
um absurdo, é censura, é o 13 de maio que não aconteceu aqui. Em
relação às contas de luz, também quero saber se está havendo
alguma isenção especial para os nominados, que citei há pouco, para
mostrarem tanta presteza e tanto serviço não à Cemig, mas ao Sgt.
Djalma Morais, que preside essa unidade.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Gostaria somente de
agradecer ao Deputado Durval Ângelo a gentileza em nos ceder um
tempo do seu pronunciamento para que nos dirigíssemos aos alunos
da Escola Estadual de Santa Tereza, de Esmeraldas, minha cidade
natal. Muito obrigado ao senhor e ao Deputado Durval Ângelo.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
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O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente Deputado José
Henrique, senhoras e senhores presentes, imprensa, povo de Minas
Gerais, quero abordar um assunto bastante polêmico, a dívida das
Prefeituras do Brasil, principalmente de Minas Gerais, com o INSS,
baseado num fato e numa experiência que tive hoje.

Antes, Sr. Presidente, gostaria de iniciar novamente - para isso
conclamo os companheiros que estão aqui - uma cruzada contra o
descaso do DNIT em relação às BRs em Minas Gerais. Isso é
impressionante. Todos os anos, ocupamos a tribuna  desta Casa, não
somente eu nem somente os Deputados do Norte de Minas - vejo aqui
os Deputados Arlen Santiago e Paulo Guedes -, mas todos os
Deputados de todas as regiões.

Desta tribuna, sempre debatemos, clamamos e apresentamos
soluções. Realizamos também audiências públicas e intermináveis
viagens a Belo Horizonte e sempre ouvimos a promessa de que
haverá investimento nas estradas. Isso já está no PAC, pois há
dinheiro. Enfim, temos procurado fazer a nossa parte.

Mas, ontem, chamou-me a atenção a entrevista de um Deputado
Federal - e peço licença para não dizer o seu nome. Eles marcaram
uma visita dos Deputados Federais de Minas à BR-040. Lá
constataram o óbvio. A declaração é de que a BR-040, daqui até
Barbacena, do nosso Andradinha, que está aqui presente, possui
1.270 buracos. Eles contaram até os buracos que há daqui até
Barbacena. E falaram isso como se estivessem apresentando algo
novo. Trata-se de uma comissão que veio de Brasília apresentar algo
de novo.

Na verdade, precisamos de que os parlamentares federais tenham
consciência de que, se não houver uma pressão violenta, bem
coordenada, sem descanso, vamos continuar mais um ano, 2008,
assistindo ao Presidente Lula anunciar o PAC. Como sempre,
veremos, em todas as ocasiões, a Dilma Rousseff, coordenadora
desse programa, ao lado do Lula dizendo que há dinheiro e é preciso
acelerar esses projetos. Mas as coisas estão acontecendo da mesma
forma. Está havendo os mesmos erros, o mesmo descaso e a mesma
falta de sensibilidade para com o povo mineiro.

Você vai ao Jequitinhonha e vê que a BR-367 - já debatemos essa
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questão e vamos realizar uma audiência pública no mês que vem -
está do mesmo jeito que Juscelino Kubitschek deixou há tantos anos.
Ela ligaria Diamantina até o Leste de Minas, divisa com a Bahia,
pegando toda a região do Sul da Bahia. E ela está do mesmo jeito,
com trechos intermináveis e pontes de madeira em que mal passa um
carro.

Num dia desses colocaram fogo numa ponte da BR-367.
Trafegamos pela BR-135, estrada pela qual passamos todas as
semanas, e está do mesmo jeito. Os buracos começaram a aparecer,
e o movimento que fizemos, bem-coordenado, não foi à frente.

Na BR-251, de Montes Claros até a Rio-Bahia, a Rodovia da Morte,
todos os dias morrem caminhoneiros pais de família. Trata-se de uma
BR pela qual passam mais de 8 mil carretas por dia, e ela está do
mesmo jeito.

Portanto, ontem os Deputados cometeram uma gafe imperdoável ao
fazerem uma visita à BR-040 e anunciarem um absurdo, algo
inexplicável, novo: que, de Belo Horizonte a Barbacena, a BR possui
1.270 buracos. E daí? Qual a posição dos parlamentares? Em
Brasília, para conseguirmos colocar um Deputado Federal numa
audiência junto ao Ministro dos Transportes, temos de ligar 10 vezes,
20 vezes, e pedir pelo amor de Deus que eles estejam presentes.
Então, há um desinteresse muito grande, gritante.

Faz-se necessário que eles respaldem a posição do Governador
Aécio Neves, que já disse que se passarem 20% da Cide para Minas
Gerais, ele assumirá todas as BRs do Estado. Esse dinheiro seria
usado para consertar as nossas BRs, mas o dinheiro some,
desaparece. O Governador Aécio Neves foi taxativo com sua
proposta, foi preto no branco: “Repassem 20% da Cide para Minas, e
assumirei as Brs, o descaso do governo federal”.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Quero elogiar o
pronunciamento de V. Exa., que é um Deputado sempre atuante,
preocupado com os interesses de Minas, não apenas os do Norte,
mas os de todo o Estado.

Reforçando as palavras de V. Exa., quero frisar, assinalar a
verdadeira incompetência do nosso DNIT. Essa realidade constatada
pelos Deputados, o DNIT já a conhece há muito tempo. Trafego nessa
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estrada, no percurso da BR-040 até Juiz de Fora. Lá há alguns
trechos que foram desbarrancados por causa das chuvas de 2006. O
DNIT apenas coloca uma placa: “Cuidado, curva perigosa.
Desbarrancamento a 50m”. E mais nada; não toma providências.

Isso mostra imensa incompetência, extrema demagogia. O
Presidente Lula inaugura PAC para melhorar a infra-estrutura do País
e está aí essa vergonha nacional, que são os buracos da BR-040, a
olhos vistos, e ninguém faz nada. Ninguém do governo federal levanta
sequer um dedo para resolver esse problema. Muito obrigado, Sr.
Deputado. Desculpe-me pelo desabafo.

O Deputado Carlos Pimenta - Aproveito a participação de V. Exa.,
que é filho de um Deputado Federal que é uma pessoa maravilhosa,
por quem tenho muito respeito e um carinho muito grande. Trata-se de
um homem competente, com inúmeros mandatos. Talvez poderíamos
estimular o nosso Deputado Federal Bonifácio Andrada para que ele
possa iniciar um movimento de moralização das ações da Câmara dos
Deputados em relação às nossas BRs. Fica aí o pedido. Quem sabe o
Deputado Bonifácio Andrada, com toda a estrutura que tem, comece
um movimento? Estou falando de coração, não estou fazendo
nenhuma reclamação nem crítica. Aliás, quando tenho de fazê-las,
faço na cara. Sou contundente. É para que ele inicie esse processo de
recuperação da imagem. Essa turma que veio de Brasília para
constatar os buracos da BR-040 deixou-me envergonhado. Senti-me
envergonhado. Está na hora de começarmos o trabalho.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Carlos
Pimenta, este é mais um assunto importante que V. Exa. traz a esta
tribuna. Eu acrescentaria a questão da BR-135, da BR-040, de
Curvelo até Montes Claros, que realmente está na mesma situação.
Aquela proposta de reconstrução da BR-135 ainda está sem licitação,
o que demonstra que vamos passar mais um período chuvoso sem a
obra, provavelmente.

Queria aproveitar o pronunciamento de V. Exa. e convidá-lo, bem
como a todos os demais, para um debate que haverá agora, às 16
horas, na Comissão de Direitos Humanos, a meu pedido, sobre
perícias do INSS. Trata-se de um assunto que tem mexido com todo o
Estado de Minas Gerais: a grave questão de o INSS não aceitar
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atestados médicos e não aposentar pessoas que já se encontram em
evidentes condições e necessidades de se aposentarem. Todas as
partes envolvidas estarão presentes: a direção do INSS, a Associação
Nacional dos Médicos Peritos, o Ministério Público Federal, a
Defensoria Pública Federal e muitos segurados, que estarão aqui
defendendo e mostrando a sua situação. Como V. Exa. é médico e
muito ligado à saúde, queria convidá-lo a comparecer, bem como a
toda a Casa. A reunião ocorrerá agora, às 16 horas, na Comissão de
Direitos Humanos. E haverá transmissão pela TV Assembléia. Muito
obrigado, Deputado.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Deputado. Com
certeza, estarei presente. Parabéns pela escolha do tema, que
realmente é muito importante.

Encerrando esta primeira parte em relação às BRs, gostaria, Sr.
Presidente, de falar sobre um assunto constrangedor e difícil até
mesmo para abordar em rápidas palavras, mas que é extremamente
preocupante. Refiro-me, Deputado Paulo Guedes, às dívidas das
Prefeituras brasileiras, principalmente as de Minas Gerais, com o
INSS. Sobre esse assunto, há alguns dias, houve uma ação da Polícia
Federal que culminou com a prisão de 14 Prefeitos de Minas Gerais,
além de Juízes Federais e serventuários. Enfim, foi uma ação da
Polícia Federal. Não quero entrar no mérito, muito embora não
concorde. A minha posição é clara: foi uma ação precipitada, afoita da
Polícia Federal, porque muitos daqueles Prefeitos estavam
defendendo os interesses do Município. Mas não vou entrar nesse
ponto. Quero chamar a atenção para o fato de que a dívida hoje dos
Municípios de Minas Gerais com o INSS são dívidas de anos, de
décadas. São dívidas ativas que perfazem, muitas delas, inúmeras
vezes, o Orçamento que as Prefeituras recebem hoje. Essas dívidas
são impagáveis. As Prefeituras estão ficando inadministráveis por
causa de dívidas contraídas por Prefeitos - muitos deles até já
morreram ou deixaram as Prefeituras há muito tempo.

Essas dívidas são impagáveis. As Prefeituras estão ficando sem
condições de administração em razão de dívidas contraídas por
Prefeitos anteriores. Muitos desses Prefeitos já morreram, muitos já
deixaram as Prefeituras há muito tempo. Além de serem impagáveis,
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essas dívidas estão deixando as Prefeituras presas no cadastro de
inadimplentes do governo federal, e esses Municípios não estão
podendo receber nenhum centavo do governo federal com repasse de
emendas parlamentares, programas do governo federal, a não ser
programas que transferem o dinheiro fundo a fundo, do Fundo
Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Então, é
necessário que se faça algo urgente. O governo federal tem editado
várias medidas provisórias e não aborda essa questão da dívida das
Prefeituras em nenhuma delas. Vemos companheiros humilhados,
sendo presos. Cito o exemplo de uma Prefeitura, caro Deputado Paulo
Guedes, a de Salto da Divisa, onde o Prefeito contratou, por licitação,
um escritório de advocacia, não para receber recursos que já
deveriam ter sido destinados ao Município, mas para proporcionar ao
Município o recebimento de novos recursos do governo federal já
licitados e publicados no “Minas Gerais”. Infelizmente, um homem
correto, sério, probo foi humilhado, preso por estar defendendo os
interesses do seu Município. Citaria ainda o exemplo de Almenara,
onde ocorreu o mesmo fato.

Não vou entrar em outros detalhes porque não conheço outras
Prefeituras, mas é necessário que se faça algo. O governo, por lei,
impede que as apreensões do recursos suplantem a 6% do FPM,
mas, na verdade, muitos Municípios estão tendo retenções superiores
a 30% do FPM. E ninguém pode fazer nada, ninguém pode reclamar
de nada, não tem uma porta para bater, ninguém levanta essa
questão. Parece que é proibido falar sobre dívida de INSS, parece que
é proibido falar sobre o que aconteceu. Hoje, o medo é uma imposição
que está sendo colocada para o povo brasileiro, para os
administradores. Temos que dissecar essas questões. A situação não
pode permanecer como está. A legislação permite a retenção máxima
de 6%, e estão seqüestrando mais de 30% dos recursos do governo
federal.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiro, Deputado Carlos
Pimenta, gostaria de parabenizá-lo por trazer à tribuna desta Casa um
tema tão importante, e quero contribuir falando das dificuldades de
algumas Prefeituras. Quero citar aqui, por exemplo, a Prefeitura de
São Francisco: o Pe. José Antônio recebeu a Prefeitura com uma
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dívida de quase R$15.000.000,00 de gestões anteriores com o INSS.
Fez um parcelamento e está pagando quase R$200.000,00 por mês
que retira do FPM, recurso que poderia estar sendo investido nas
estradas, na pavimentação de bairros. Realmente, esse é um tema
que merece ser olhado de forma diferenciada.

Vamos levar essa reivindicação ao governo federal. O INSS deveria
ser menos implacável durante a gestão. No passado, permitiram que
os Prefeitos cometessem vários erros, como descontar de
funcionários, não pagar, fazer e acontecer, por isso os novos Prefeitos
assumem as Prefeituras com essa bomba nas mãos, sem saber o que
acontece. Portanto, o INSS teria que cobrar dos gestores anteriores e
não dos atuais.

O Deputado Carlos Pimenta - Perfeitamente. Peço um minuto,
Presidente, para terminar, só para que possamos dizer que vamos
propor um debate na Comissão de Assuntos Municipais. Poderíamos
convidar a própria Polícia Federal para estar presente, a Associação
dos Municípios de Minas Gerais, o INSS, o Congresso Nacional e
fazer um debate aberto para saber o que pode ser feito. Se fosse
Prefeito de Minas Gerais, fecharia as portas da Prefeitura. Não há
como administrar uma Prefeitura com a perseguição de todo o mundo,
e, se o Prefeito tem qualquer atitude, vai preso injustamente.

Então, termino, Presidente, agradecendo e dizendo que, ainda este
semestre, vamos promover um amplo debate das dívidas dos
Municípios mineiros com o INSS. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente desta reunião ordinária,

Deputado José Henrique, Sras. e Srs. Deputados, telespectadores
que acompanham a TV Assembléia, cidadãos que acompanham os
nossos trabalhos.

Nesse final de semana a imprensa mineira publicou dados recentes
sobre um balanço de denúncias a crimes de violência cometidos a
crianças e adolescentes no Brasil e no Estado de Minas Gerais. Para
nossa extrema preocupação, registrou-se um aumento de 146,7% no
número de denúncias de violência infanto-juvenil. No ano de 2007, de
janeiro a abril, foram 435 denúncias por meio do Disque 100, Disque-
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Denúncia, da Secreteria Especial de Direitos Humanos. Nesse
período, no ano de 2008, já se registraram 1.073 denúncias, um
número muito expressivo. São denúncias de violência física,
psicológica, abuso sexual, lesão corporal, exploração sexual sem
intermediários, exploração sexual com intermediários, pornografia
através de internet, vídeo ou material impresso, tráfico nacional e
internacional e violência com morte. São dados que devem mobilizar e
sensibilizar todas aquelas pessoas de boa vontade, segmentos
comprometidos com a defesa da vida. Esse número de denúncias, por
um lado, revela que precisamos caminhar muito ainda em todos os
níveis de governo, em todos os segmentos da sociedade, em todos os
poderes públicos; por outro, revela que a sociedade está mais
consciente, mais corajosa e que começa fazer mais e melhor a sua
parte, especificamente identificando e denunciando casos de
violência, principalmente a chamada violência de abuso e exploração
sexuais. Um outro dado que revela a crueldade dessa situação é que
exatamente a maioria das vítimas são meninas de 7 a 14 anos, negras
ou pardas. Além disso, a maioria dos casos de violência são
cometidos pelos próprios pais ou padrastos, a chamada violência
intrafamiliar.

Uma abordagem mais sistêmica dessa situação nos recomenda,
num primeiro momento, a óbvia necessidade de continuarmos
avançando na construção de políticas públicas preventivas, de acesso
à educação, de atenção integral às famílias. Sem dúvida a agregação,
a unidade e a estrutura familiar são fundamentais para se evitarem
casos como esses. É importante apostar, como tem feito o governo
Lula, em parcerias com o Estado e o Município, inclusive com o
Estado de Minas Gerais, na implantação dos centros de referência da
assistência social. É importante garantir a permanência desses jovens
nas escolas e nas regiões de maior vulnerabilidade, de preferência
nas escolas integradas, conforme experiência realizada em diversas
escolas de Belo Horizonte, com o chamado horário em tempo integral
ou com jornada extra-escolar. É fundamental haver políticas
preventivas, incluídas as de transferência de renda, particularmente o
Programa Bolsa-Família, com o acompanhamento das
constitucionalidades.
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É importante também o papel de vigilância. Nesse aspecto, na
estrutura de proteção integral da criança e do adolescente, os
Conselhos Tutelares cumprem papel relevante. Felizmente, Minas
Gerais praticamente já universalizou em seus Municípios a
implantação de Conselhos Tutelares, responsáveis por zelar pelos
direitos das crianças e dos adolescentes. Todavia, não basta esses
Conselhos existirem, é importante que se integrem aos demais entes -
públicos e privados sem fins lucrativos - da rede de proteção integral
da criança e do adolescente. Os Conselhos Tutelares precisam ter
condições de executar seu trabalho. Nessa linha, é fundamental a
informatização de todos os Conselhos Tutelares existentes em Minas
Gerais, assim como é importante que os Conselheiros tenham
mobilidade e capacidade de deslocamento, com veículos exclusivos
destinados aos Conselhos Tutelares. É necessário, ainda, que esses
Conselhos tenham acesso à informação e à capacitação regular,
contínua e permanente.

Fico, nesta tribuna, com a obrigação de registrar um avanço
importante a partir da ação da Assembléia Legislativa em parceria
com os governos estaduais - no caso, estadual e federal.
Conseguimos aprovar nesta Casa, no ano passado, várias emendas
populares da Comissão de Participação Popular para a área social,
uma delas de R$2.000.000,00, que permitirá - juntamente com
recursos dos governos estadual e federal - a implantação de 196
Centros de Referência da Assistência Social em Minas Gerais.
Conseguimos ainda aprovar uma emenda que destina R$700.000,00
aos Conselhos Tutelares em Minas. Nesta semana, o Governador
Aécio Neves anunciará, com base em diálogo realizado com o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma
série de iniciativas a partir de recursos aprovados pela Assembléia e
de recursos próprios do Estado de Minas Gerais. Essas iniciativas
expandirão e melhorarão os trabalhos dos Conselhos Tutelares, que
hoje estão situados, em cada Município, em pontos críticos de
rodovias que apresentam o maior número de casos de violência,
abuso e exploração sexual.

Tudo é feito em uma ação conjunta, pelo que quero parabenizar a
Sedese, na pessoa do Secretário Custódio e na da coordenadora
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Fernanda, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, os militantes da área da criança, os Conselhos
Tutelares, assim como os Deputados desta Casa que aprovaram, nas
várias comissões, essas emendas populares que permitiram essa
ação integrada.

No dia 18 de maio teremos a Dia Nacional de Combate e
Enfrentamento da Violência, Abuso e Exploração Sexual. Mais que
lembrar essa data, registrando sua passagem, não sendo o caso
muito menos de comemorá-la, mas sim de nos indignarmos diante
dela, em razão do número abusivo de casos de violência cometida
contra crianças e adolescentes, é importante fazermos o registro de
iniciativas públicas e políticas que melhorem a situação, ainda
drástica, que atinge principalmente as meninas negras e pardas,
pobres.

Então, registro esse avanço importante, mas lembro também que,
infelizmente, se por um lado a sociedade faz sua parte, conscientiza-
se e denuncia, por outro lado a impunidade ainda reina entre aqueles
que cometem tais atos abomináveis. Menos de 10% dos responsáveis
por atos violentos contra crianças e adolescentes são punidos. Ou
seja, 90% dos responsáveis por exploração sexual, tráfico, violência
física e atentados contra crianças e adolescentes continuam impunes.
Para reverter essa situação, uma medida - evidentemente não é a
única, mas é importante - pode e deve ser tomada: a implantação de
varas especializadas para julgar crimes cometidos contra crianças e
adolescentes. Em Minas Gerais não há nenhuma vara especializada
para julgar tais crimes.

Conforme levantamento feito recentemente, só na região
metropolitana há 1.248 processos em lenta tramitação. Assim, o
indivíduo que cometeu a violência continuará convivendo com a
criança. Como já disse, a maioria desses atos são cometidos por
padrastos, pessoas da família, vizinhos e amigos, entre aspas. Diante
disso, como fazer uma denúncia se se sabe que o denunciado não
será punido e, além disso, irá conviver muito próximo daquele que o
denuncia?

Portanto, apresentamos uma emenda ao Projeto de Lei nº 26, que
trata da organização judiciária no Estado, em que se propõe a criação
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de varas especializadas para julgar crimes cometidos contra crianças
e adolescentes. Esperamos que o Tribunal de Justiça acolha essa
emenda, que, temos certeza, será aprovada nesta Casa. Se a
tramitação do projeto demorar, nada impedirá que, por resolução
interna, o próprio Tribunal tome essa iniciativa. Quem sabe em 2008
poderemos conseguir esse avanço no Estado de Minas Gerais?

Sr. Presidente, durante os 2 minutos que me restam, farei duas
considerações. No dia 15 de maio, teremos a comemoração do Dia do
Assistente Social. Trata-se de um dia muito importante para se
fortalecer o papel de uma profissão que vem se firmando desde
meados do século passado - década de 30 ou de 40 - na construção
dos direitos de cidadania em nosso país. Hoje esses profissionais são
os responsáveis pela gestão de importantes programas de
transferência de renda, atenção à criança e ao adolescente e atenção
integrada às famílias. Por isso, com alegria, até porque essa também
é minha profissão - com muito orgulho, sou assistente social, formado
na PUC Minas, e funcionário concursado da Prefeitura de Belo
Horizonte - mando um grande abraço às minhas colegas assistentes
sociais e aos meus colegas -, esse gênero é minoritário no serviço
social. Parabenizo todos vocês, lembrando-lhes que a nossa profissão
cada vez mais se firma no caminho da construção da cidadania.

Além disso, lembro que hoje completam-se os 120 anos da Lei
Áurea. Esta data nos lembra o movimento negro afro-descendente. Há
outras datas que também são muito relevantes e traduzem a luta dos
irmãos afro-descendentes.

A data de hoje é até uma data muito polêmica porque a Lei Áurea
não veio junto com medidas sociais que incorporaram efetivamente os
nossos irmãos afro-descendentes no nosso país, principalmente a
inclusão social, mas é uma oportunidade de lembrarmos que tramita
no Congresso Nacional o Estatuto da Igualdade Racial, importante, e
deve ser aprovado.

Concluindo, Sr. Presidente, nesta Casa, vários projetos estão em
tramitação, inclusive um projeto que eu e o Deputado Durval Ângelo
desarquivamos e que trata da política estadual de promoção da
igualdade racial no Estado de Minas Gerais.

Portanto, vai aqui essa reflexão. Precisamos mais intensidade nas
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ações de enfrentamento à violência e à exploração sexual contra
crimes também cometidos contra crianças e adolescentes no Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
público aqui presente, quero saudar os companheiros da cidade de
Manga que se encontram na galeria, cumprimentar o jovem líder
político da cidade de Manga, o Adaílton, que se encontra aqui
presente, entre outros, o Diogo, o Jairo e o Nícolas. Cumprimento
ainda todos os mineiros que nos acompanham pela TV Assembléia.

Estamos novamente voltando a esta tribuna para insistir em uma
cobrança que já estamos fazendo há mais de um ano. Parece que as
pessoas não estão ouvindo ou não estão dando importância ao fato. A
instituição de que estamos tratando não pode fazer mais essa
propaganda da forma como faz, colocando-se como a melhor
companhia de energia do Brasil. Ela se esquece de honrar os seus
compromissos com a parte mais pobre de Minas Gerais, que é o Norte
de Minas e o Vale do Jequitinhonha.

Estou-me referindo à Cemig, de que temos cobrado aqui, Sr.
Presidente, por diversas vezes, que honre seus compromissos. Deve
ser a 30ª vez que uso a tribuna para fazer essa cobrança, para
denunciar a insensibilidade do Presidente da Cemig e dos seus
principais Diretores. Estamos há mais de um ano utilizando esta
tribuna para fazer essas cobranças.

Já reunimos a bancada do Norte, já fomos ao Governador do
Estado, que convocou uma reunião de emergência, em dezembro do
ano passado, e na nossa presença, Deputado Antônio Júlio,
determinou ao Presidente da Cemig, Djalma Morais, presente à
reunião, que autorizasse fossem feitas as ligações dos poços
artesianos do Norte de Minas o mais rápido possível.

O que mais me admira é que o Presidente da Cemig não respeita
nem o Governador do Estado, porque a ordem dele não foi cumprida,
e os poços artesianos perfurados e equipados há mais de três anos
continuam sem a ligação elétrica. Com isso, centenas, milhares de
pessoas passam sede em nossa região. Vêem os poços artesianos
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perfurados e equipados, a caixa d’água, a tubulação e a torneira no
quintal, mas não podem utilizá-los porque, sem energia, o poço
artesiano não funciona.

Muitos deles estão a 30 ou 100 metros da rede. Portanto, o que
falta, está claro e evidente, é sensibilidade dessas pessoas. Falta
vontade política. A Cemig só pensa em lucro. Se fosse uma empresa
deficitária, até que entenderíamos, e precisaríamos esperar.
Poderíamos, então, dar uma desculpa ao povo. Mas é uma empresa
que, só no ano passado, lucrou R$2.000.000.000,00.

Portanto, não há justificativa, Deputado Antônio Júlio, para tanta
demora e para tanta falta de sensibilidade. Por isso, vamos continuar
insistindo e denunciando desta tribuna a falta de vontade e de
compromisso dessa empresa que gasta milhões com propaganda no
rádio e na televisão, todos os dias, mas é incapaz de cumprir o seu
dever de garantir a energia para as famílias mais pobres de todos os
cantos do Estado de Minas Gerais. Digo isso porque essa é uma
empresa pública, constituída com o nosso dinheiro, com o dinheiro do
povo de Minas Gerais.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
tenho perguntado a V. Exa., nas várias vezes em que nos
encontramos neste Plenário, se a Cemig ligou a energia elétrica para
aquela população do Norte de Minas, e a sua resposta é sempre
negativa.

V. Exa. disse que, se a Cemig fosse uma empresa deficitária, aí,
sim, talvez houvesse justificativa para isso; mas esse não é o caso, já
que a Cemig teve, no primeiro trimestre deste ano, R$448.000.000,00,
de lucro. Minas Gerais paralisou o Luz para Todos e pagou para a
Cemig o ponto mais caro do Brasil, do Luz para Todos. Dizem aqueles
de plantão que têm de apoiar e puxar o saco do governo, que em
Minas o negócio é diferente, porque as distâncias são muito grandes;
mas a justificativa não deveria ser essa.

Hoje o governo do Estado de Minas Gerais, juntamente à Fiemg e à
Cemig, apenas cuida do capital, na tentativa de que a Cemig, de todas
as formas, seja altamente superavitária para poder dar lucro. São
aqueles 33% que eles chamam de sócios estratégicos.

Então, sobre essa denúncia, Deputado Paulo Guedes, precisamos
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criar uma comissão da Assembléia para ir até o Norte de Minas,
porque o Governador falou, pela Rádio Itatiaia, que esse problema já
tinha sido resolvido há 30 dias, logo depois daquela primeira
demanda, no final do ano, quando ainda não tinha chovido.

A propaganda da Cemig é excessiva, e 80% dela é enganosa. Não
vi o Ministério Público, que tanto tem-se preocupado com as
pequenas empresas, tomar atitudes contra a Cemig, quando ela diz
que 2 milhões de consumidores pagam apenas R$4,00 ou R$17,00 de
conta de energia elétrica. Na nossa região, estávamos dando um
prêmio para quem nos apresentasse uma conta de R$4,00. Trata-se
de uma propaganda totalmente mentirosa e enganosa e que nós
continuamos aceitando. Ficamos fingindo que está tudo bem, mas
sabemos que hoje a Cemig apenas procura o lucro fácil. Digo isso em
face das decisões e das discussões que tivemos aqui em relação a
esse negócio de venda de energia elétrica e de bolsa de energia
elétrica. A Cemig precisa nos dar uma melhor explicação sobre isso.

Então, Deputado Paulo Guedes, vamos fazer uma trincheira e
cobrar do governo do Estado uma solução, solicitando que ele
determine, mais uma vez, à Cemig que ela resolva o problema do
Norte de Minas. Estive lá e voltei realmente triste por ver o descaso do
governo do Estado para com a região, principalmente no que diz
respeito à água, à ligação desses poços artesianos. Portanto, conte
conosco, e vamos retomar essa discussão.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Antônio
Júlio. Vou seguir a sua orientação. Vamos criar nesta Casa essa
comissão, para visitar, por exemplo, o Município de Itacambira. Estive
lá e constatei a existência de dez poços perfurados há três anos,
todos equipados, e que não estão funcionando por pura falta de
energia. Da mesma forma em São Francisco, são 19 poços artesianos
perfurados e equipados também há mais de três anos. E aí vêm
Manga, Januária e todas as demais cidades do Norte de Minas. Deve
haver cerca de 200 a 300 poços nessa situação. São 300
comunidades que estão sem abastecimento de água porque o nosso
Diretor, o Presidente e os grandes homens da Cemig parece que
estão em uma esfera superior à nossa, acima do bem e do mal e
“lixando-se” para a população do Estado.
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Portanto, fica aqui registrada a nossa indignação. Vamos cobrar e
ficar atentos a isso, sempre.

Um outro assunto que desejo debater hoje diz respeito à ação do
DER no Norte de Minas, à perseguição contra o transporte alternativo.
Há uns 15 dias, estão multando sistematicamente, todos os dias, os
taxistas que vão a Montes Claros, vindos de Capitão Enéias,
Juramento, Bocaiúva, São Francisco, Manga, Mirabela, enfim, de
qualquer cidade do Norte de Minas. O pessoal está proibido de se
dirigir a Montes Claros em táxi para resolver um problema ou fazer um
tratamento de saúde. Eles estão obrigados a ir em ônibus da
Transnorte ou da Gontijo, as duas empresas que comandam o
transporte naquela região e no Estado de Minas Gerais. Parece que
há um complô contra essas pessoas.

Gostaria de saber qual é o critério que o DER usa para permitir, por
exemplo, que os táxis de Belo Horizonte possam ir ao Aeroporto de
Confins. O direito vale para todos. Se os taxistas de Belo Horizonte
podem ir até ao Aeroporto de Confins, que é outro Município, por que
os taxistas de Capitão Enéias não podem ir a Montes Claros?
Estamos num mesmo Estado, e há leis diferenciadas dentro dele?
Que regras são essas? Que regras são essas que permitem a um
taxista de Belo Horizonte ir ao Município de Confins e a um taxista de
Confins vir a Belo Horizonte, mas não permitem a um taxista de
Montes Claros ir a Capitão Enéias e um taxista de Capitão Enéias ir a
Montes Claros? Existem leis e leis? Que regras são essas?

Portanto que seja registrada a nossa indignação contra a atitude de
perseguir as pessoas que se utilizam desse veículo, único carro que
têm para sustentar a família, e estão sendo privados de prestar
serviços, do direito de ir e vir, um direito consagrado na Constituição
Federal.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
gostaria de me manifestar a esse respeito porque também tive o
mesmo problema na minha cidade de Poços de Caldas, no Sul de
Minas. Havia uma manifestação da Polícia Rodoviária Federal de que
os táxis já não poderiam sair do Município sem uma autorização
expressa do DER e haveria uma determinação do DER nesse sentido.
Não me conformei com a situação e fiz uma consulta ao DER, que me



632

respondeu não existir tal determinação. O táxi, estando com sua
documentação em ordem, tem todo o direito de ir a qualquer Município
sem nenhuma proibição. Levei esse documento para os taxistas e o
apresentei à Polícia Rodoviária Federal. Felizmente o problema foi
contornado, e a Polícia Rodoviária Federal naquele Município entende
que o táxi pode ir e vir. O que existe, e que pode ter causado essa
confusão, é uma determinação no sentido de coibir o uso ilegal das
lotações. Isso é uma coisa, mas táxi é outra. Não tem cabimento fazer
essa proibição. Como um táxi de Belo Horizonte pode ir a Confins, a
Sete Lagoas, etc., mas a Montes Claros não? V. Exa. tem toda a
razão, e transmito-lhe essa informação oficial que obtive do DER de
Minas Gerais, mostrando que não há nenhuma proibição nesse
sentido.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado. Gostaria que V. Exa. me
fornecesse uma cópia desse documento para levar ao DER de Montes
Claros e à Polícia Rodoviária que atende ao Norte de Minas. Parece
que tudo de ruim a ser aplicado em Minas tem de ser no Norte.
Balança só existe no Norte de Minas, e em nenhum outro lugar do
Estado; o IEF só multa no Norte de Minas; nos outros lugares, já
deixou desmatar tudo. Por que os órgãos do Estado deixam o saco de
maldade apenas para a nossa região? Deveria ser o contrário. Trata-
se de uma região que sempre ficou em segundo plano do ponto de
vista dos investimentos do Estado, e agora o que há de repressão do
Estado é direcionado para ela. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Quero manifestar, Sr. Presidente, o

meu profundo pesar pelo falecimento, ocorrido no Rio de Janeiro, no
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último final de semana, do ex-Deputado Federal e ex-Senador Artur
da Távola, que conheci e com quem convivi no Congresso Federal;
quando Deputado Federal, fomos constituintes. Sou um grande
admirador desse grande homem público brasileiro, Paulo Renato
Monteiro de Barros, que adotou pseudônimo de Artur da Távola.
Tratava-se, Sr. Presidente, de uma figura ímpar em nosso país: um
grande homem público, homem de grande sensibilidade, que foi
perseguido e cassado e que teve de exilar-se do nosso país. Viveu
fora do Brasil por alguns anos e, ao voltar, teve de adotar o
pseudônimo de Artur da Távola para escrever os seus artigos. Era um
grande escritor e publicou vários livros. Homem de grande cultura,
criou na TV Senado um programa que é hoje sucesso em todo o
Brasil, que fará enorme falta, sobre música clássica: “Quem tem medo
de música clássica?”. Era um programa pedagógico, em que ele
mostrava partituras maravilhosas de músicas clássicas de todo o
mundo, de autores de todas as nacionalidades, executadas por
orquestras sinfônicas espetaculares, e em que ele ainda dava
explicações sobre a música, para que a juventude e todas as pessoas
adquirissem gosto pela música clássica. Acho, portanto, que o Brasil
perdeu uma figura singular, e quero registrar o meu pesar pela perda
desse grande brasileiro, Artur da Távola, Paulo Renato Monteiro de
Barros. Muito obrigado.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.423 e 2.424/2008, da Comissão de Política
Agropecuária, e 2.425 e 2.426/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Doutor Rinaldo, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 1.886/2007, e Délio Malheiros, solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei nº 1.984/2008 (Arquivem-se os
projetos.); e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
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solicitando que o Projeto de Lei nº 40/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Turismo perdeu o prazo para emitir seu parecer.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

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

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

Leite, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.973/2007 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. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a inversão da pauta desta
reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 1.440/2007 seja apreciado
em segundo lugar e o Projeto de Lei nº 725/2007 em terceiro 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.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,
mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.973/2007, do
Governador do Estado, que altera as Leis nºs 15.462, de 13/1/2005,
15.786, de 27/10/2005, e a Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007, e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela juridicidade
do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública perdeu o prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Justiça, e com a Emenda
nº 5, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
discussão do projeto é muito relevante, embora o Deputado Luiz
Tadeu Leite tenha hoje uma reunião de comissão muito importante, às
16 horas, para discutir o grande drama das pessoas que tentam ser
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aposentadas pelo INPS, atual INSS.
Sr. Presidente, a Bancada do PT pede que deixemos a discussão

para a reunião da noite, e concordamos, mas apenas aproveitaremos
o espaço na discussão do Projeto de Lei nº 1.973 para agradecer
penhoradamente ao Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e ao Sr. Gilman Viana,
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porque
finalmente saiu a revogação do Decreto nº 44.309. Deputado Antônio
Júlio, que fez muitas críticas a esse decreto, está formatada e pronta
para publicação, no “Minas Gerais” de amanhã, a sua nova versão.
Ficamos mais de dois meses discutindo, Sr. Presidente - a discussão
envolveu os Deputados de todas as bancadas -, os critérios de multas
aplicadas pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Polícia Ambiental,
impedindo a atividade econômica, especialmente dos pequenos. A
nova versão do decreto traz importantes informações para os
pequenos produtores rurais, especialmente os do nosso Estado, os
pequenos empreendedores. Um item posto no novo decreto que
substitui o famigerado Decreto nº 44.309 diz: “Na fiscalização,
autuação e procedimento administrativo, os agentes do Estado vão
verificar, antes da aplicação de sanções, a situação econômica do
infrator, especialmente no caso de multas”. Outro item importante
posto no decreto é o que se refere às multas. A multa simples,
Deputado Antônio Júlio, foi reduzida para R$50,00, indo até
R$500.000,00. Na infração grave, a multa começa com R$500,00. Já
houve um grande progresso, e penso que o decreto que será
publicado possivelmente amanhã, no “Minas Gerais”, poderá resultar
em alguma coisa. Claro que tivemos conhecimento dele há pouco
mais de 15 minutos e não tivemos tempo de analisar todos os itens.
Mas parece que valeu a pena a luta e a crítica feita pelo Deputado
Antônio Júlio e por outros companheiros visando que o Estado, ao
apreciar um projeto de lei como o de nº 1.973 ou outros, verifique, Sr.
Presidente, a necessidade de tomar cuidado em relação àquilo que
penalizará os mais pobres, os mais carentes, os menos possuídos, os
menos avantajados, aqueles que têm menos capacidade de reação
econômica, que estão lutando pela sobrevivência. Reduzindo essas
multas, o Estado cumpre a sua função, a sua obrigação, pois o papel
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do Estado é, sempre foi e sempre será esse. O Estado não teria razão
de existir se não fosse para proteger os mais pobres e para reduzir as
desigualdades econômicas e sociais. Essa é a função precípua do
Estado, do ponto de vista filosófico, a primeira função: reduzir
desigualdades, equiparar as pessoas, fazer com que todos sejam
cada vez mais iguais nas oportunidades.

Neste momento, Deputado Antônio Júlio, gostaria de cumprimentar
V. Exa. Não esgotarei todo o tempo da discussão, embora pense que
V. Exa. deve se manifestar sobre isso. Então quero aproveitar para
cumprimentar o companheiro do PMDB, esse bravo companheiro do
PMDB, que, ao longo de dois meses, vem reclamando nesta Casa da
falta de mudança no Decreto nº 44.309. O decreto está formatado,
está pronto; aliás, tenho uma cópia para entregar a V. Exa., claro, com
a ressalva de que não o analisei todo, pois não houve tempo. Tomei
conhecimento dele há 15 minutos. Parece-me que já houve um
posicionamento, o que é importante, em atendimento às reclamações
feitas nas várias reuniões relativas ao meio ambiente e sobretudo às
críticas expostas de forma bastante substanciosa por V. Exa. neste
Plenário.

Com muita alegria, concedo aparte ao companheiro de todas as
horas, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Getúlio
Neiva, futuro Prefeito de Teófilo Otôni. Na verdade, tenho cobrado do
Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, o cumprimento de cada
palavra. A palavra empenhada pela Secretaria de Meio Ambiente era
a de que esse decreto seria revisto. Já se passaram sete meses.
Ainda bem que não se esperou os nove meses para se ter um parto
normal. Pelas informações que temos, até a Polícia Militar, que estava
extrapolando as suas multas, deu uma maneirada. Mostramos aqui
para o comando da Polícia Ambiental, Deputado Ademir Lucas, todas
as informações, com documentos das multas absurdas que estavam
aplicando, principalmente às pessoas mais carentes do nosso Estado.
Multas que não tinham nenhuma lógica, nem mesmo na intenção da
preservação ambiental, muito menos para outra questão, não sei o
que se poderia dizer, pois o que era mais importante na ação da
polícia não era o crime ambiental, e sim o documento de arrecadação,
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e esse era o grande equívoco.
Deputado Ademir Lucas, na nossa região, vários produtores de

tomate pararam de produzir, pois o produtor estava tirando água para
as suas lavouras e recebia uma multa de R$15.000,00 da polícia. A
lavoura toda não valia isso. Há o caso de um produtor que foi multado
em R$15.000,00 e teve preço baixo na sua safra, vendendo-a por
R$7.000,00, mas estava com uma multa de R$15.000,00 para pagar.
Não adianta só mudar o decreto, Deputado Getúlio Neiva, precisamos
discutir com o governo. E as multas que foram aplicadas? O governo,
por meio da Secretaria de Meio Ambiente, aqui, na Assembléia
Legislativa - aliás, está escrito nos anais da Assembléia, e tenho
documentos -, disse que essas multas estavam realmente
equivocadas, excessivas e que deveria haver uma redução ou uma
reformulação delas.

Vejo com alegria, apesar de ter dito aos Deputados Alberto e Mauri
Torres que até estava torcendo para que esse decreto não fosse
revogado. Se a polícia continuasse a agir daquela forma, teríamos um
levante no interior de Minas. O povo não estava agüentando mais ser
tratado daquela forma pela Polícia Ambiental, pelo IEF. Tivemos o
caso de São Tomé das Letras, em que a população se organizou para
fazer um levante contra a ação desse decreto. Tiveram de sair
correndo daqui para lá, de helicóptero e de avião, para dar uma
maneirada na situação. A população não aceitava o que estava
acontecendo.

Isso foi abafado, mas aconteceria de qualquer forma. Há dois
meses, V. Exa. participou de uma reunião convocada pelo Deputado
Antônio Carlos Arantes. Na ocasião, ele trouxe aqui vários produtores
e pudemos ver a revolta deles. Tanto é que o Deputado Domingos
Sávio saiu daqui e foi ao Palácio, e eles falaram que em 48 horas se
publicaria o decreto, e já se passaram três meses. Vimos a revolta, e
os que defendem o governo perceberam que a situação não poderia
continuar da forma como estava.

Então, essa notícia nos deixa alegres. Apesar de eu ter dito ao Mauri
que poderiam continuar multando, para vermos o que aconteceria: se
Minas, mais uma vez, faria um levante, pois essa é sua característica
desde a época da Inconfidência, contra esse excesso de poder que
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hoje tem a Secretaria de Meio Ambiente. Essa Secretaria tem tomado
20% das terras dos nossos produtores, fazendo um confisco sob
alegação da discussão - se é reserva legal ou se é reserva florestal -,
prejudicando o produtor rural de Minas Gerais.

Essa discussão precisa ter êxito. Fico feliz, mesmo comentando o
assunto com ironia: deixa do jeito que está para ver o que acontecerá.
Mas não é isso o que queremos; não queremos confronto. Queremos
um Estado ordeiro, pacífico, em que todos tenham direito de trabalhar,
de reivindicar. É isso o que queremos para o nosso Estado.

Portanto, essa modificação do decreto, apesar de tardia, pelas
palavras aqui empenhadas, já poderia ter sido feita. Não há
dificuldade. Deputado, ficamos felizes com a notícia. Esperamos que
realmente o decreto seja publicado e não mais protelado, pois tenho
cobrado do Deputado Mauri Torres, Líder do Governo. Sempre digo a
ele que vocês estão brincando, estão perdendo o que o homem
político tem de mais sagrado: a palavra. O que temos de mais sagrado
na nossa vida pública é a palavra, principalmente a empenhada. E
essa palavra empenhada não valeu de nada. Repito: estou feliz. Faço
esse questionamento porque tenho cobrado uma solução. Depois,
desisti, porque não vou ficar brigando para ajudar o governo. Com
essa modificação do decreto, estamos ajudando o Governador Aécio
Neves.

Tivemos a coragem de levantar essa questão, porque trouxemos
documentos mostrando as ações da polícia, os excessos e os abusos.
E a própria polícia considerava o decreto um absurdo. Então,
Deputado Getúlio Neiva, estamos felizes em participar deste
momento. Parabéns! Esperamos hoje ainda fazer uma análise desse
decreto para ver se realmente atenderá os anseios, principalmente
das pessoas mais simples do nosso Estado.

O Deputado Getúlio Neiva - Quero apenas, delicadamente, entregar
ao Deputado Antônio Júlio a cópia do decreto, para que ele me ajude
a analisá-lo.

O Projeto de Lei nº 1.973 criou uma grande celeuma na Comissão
de Fiscalização Financeira, onde houve grande movimentação do
pessoal da Fhemig, da Funed e da Hemominas, com forte rebeldia
contra o aumento da carga horária de 30 para 40 horas.
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Temos de analisar esse aspecto. Os salários pagos por essas
entidades ao pessoal da área de saúde são tão baixos, que eles são
obrigados a trabalhar em dois ou três lugares diferentes. Ao ampliar a
carga horária, o governo precisa olhar com maior cuidado esse
aspecto, mesmo que haja uma proporcionalidade de 25% a 30% para
mudar a carga horária de 6 para 8 horas. O fato de um profissional de
saúde prestar serviço a duas ou três entidades para ter condições de
sustentar sua própria família precisa ser olhado com muito carinho,
com muito cuidado.

É difícil, e como administrador público sei disso, manter carga
horária de 6 horas com um salário muito baixo, porque, fatalmente, as
pessoas procurarão outro trabalho e desempenharão mal a função
nos dois ou três lugares.

Então, a questão apresentada no Projeto de Lei n° 1 .973 é de fazer-
se um pouco de justiça ao setor, ao pessoal que trabalha na Fhemig,
na Funed e na Hemominas.

Essa discussão pode até não ter nenhuma validade em relação ao
que vamos ou não votar. Mas é importante ressaltar que é preciso
esse reestudo, o da estruturação dos cargos e dos salários desses
órgãos do governo. No reestudo que se faz, tecnicamente está
perfeito; humanamente, ainda deixa a desejar. O que temos de
verificar, Sr. Presidente, é que enquanto o governo federal não
assumir a aprovação da Emenda à Constituição nº 29, o setor de
saúde, nos Estados e nos Municípios, será amplamente prejudicado.

Na semana passada fiz um pronunciamento aqui dizendo
exatamente isso, sobre o absurdo que é o governo federal refugar
completamente e colocar toda a sua liderança, seu peso de governo
para não deixar votar a Emenda à Constituição nº 29. Isso porque
essa emenda obriga o governo federal a aplicar 10%, só 10%, apenas
10% do Orçamento federal na saúde. O governo se recusa a deixar
votar a Emenda à Constituição nº 29, mas o Município já é obrigado a
aplicar 15%, sendo ele a parte mais pobre da Federação, é a unidade
mais frágil, mais fraca, a que tem mais serviço. É onde o cidadão
busca, na prefeitura, o apoio do Prefeito para todas as suas
atividades. Por que as prefeituras podem e são obrigadas a aplicar
15% e o governo federal não pode aplicar 10%? Resulta nisto: os
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Estados estão com problemas sérios no setor de saúde, no que tange
à remuneração dos servidores. Não está correto. É preciso pagar bem
aos servidores da saúde, mas é preciso que o governo federal cumpra
a sua parte. Ao cumprir a sua parte e aceitar a Emenda à Constituição
nº 29, proposta pelo próprio governo, pelo Parlamento federal, os
recursos virão, para os Estados cumprirem as suas obrigações.

Uma parte da culpa é do Estado? Pode ser, mas a Lei de
Responsabilidade Fiscal limita. Temos esse problema aqui, e o
Deputado Sebastião Helvécio sabe muito bem disso, o de não se
poder ampliar muito a Justiça. Já se explodiu a relação de 6% que tem
de se gastar apenas no Tribunal de Justiça para pagamento de folha.
Então, há um limite. Quando se vai discutir com o servidor, ficamos
numa encrenca danada. Se o governo federal cumprisse a sua
obrigação e passasse a sua parte de recursos devida aos Estados,
estes poderiam, na ampliação do seu Orçamento, fazer crescer o
valor em dinheiro, o volume em recursos a serem aplicados no
pagamento das folhas de salários. Muita gente não entende, não
compreende o que acontece. A bitola está na Lei de Responsabilidade
Fiscal, que também poderia ser flexibilizada em relação a isso, e não
o é. Parece que os Deputados Federais não estão querendo muito
discutir aquilo que é mais sério. Quando se pede a flexibilização da
Lei de Responsabilidade Fiscal, não se deseja, não se quer a
impunidade de administradores, não se busca a impunidade de
administradores. Ao contrário, busca-se a adequação às realidades de
cada Município e de cada Estado. É muito simples governar o Espírito
Santo, com 77 Municípios. Agora, governe Minas Gerais com 853
Municípios. Peguem o território do Espírito Santo e do Rio de Janeiro
com aquele volume de dinheiro dos “royalties” de 8% de tudo que a
Petrobras produz no Estado do Rio e peguem Minas Gerais, que tem
2% das receitas sobre o lucro líquido das empresas de mineração.
Então, a arrecadação do Estado é muito menor do que a da Bahia, do
que a do Estado do Rio de Janeiro.

Ficamos preocupados, Sr. Presidente. Quando se discutem essas
coisas, ficamos aqui, na superfície, discutindo apenas a letra fria da
lei, o art. 50, o § 27, e deixamos de discutir o lado humano e a
questão que é nossa, da nossa responsabilidade: a questão da
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decisão política.
Este Parlamento, ao mesmo tempo que tem de controlar os Poderes

do Estado, fazer críticas, conversar, acertar e pressionar para tentar
consertar as coisas, não pode esquecer que fazemos parte da nação
brasileira, que é preciso bater de vez em quando para exigir que o
governo federal cumpra a sua parte. O que ele não está fazendo
prejudica o Estado de Minas Gerais e todos os Estados do Brasil.

Atendendo a apelo do meu companheiro Deputado Luiz Tadeu Leite,
que tem uma reunião de comissão importante e quer que seja
transmitida pela TV Assembléia, encerrarei minha participação, Sr.
Presidente, pedindo a V. Exa., e o Deputado Antônio Júlio também
nos vai ajudar, para discutirmos isso à noite ou amanhã. Então,
voltaremos à discussão do Projeto de Lei nº 1.973/2007. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, o Deputado Getúlio Neiva
ainda tem de 41 a 47 minutos; então pedimos o encerramento da
reunião por falta de quórum para que possamos continuar a discussão
em outra reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - A Presidência informa
que o Deputado Getúlio Neiva concluiu seu pronunciamento e,
portanto, não dispõe de mais tempo para discutir o projeto.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
22/2007, uma vez que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 14, 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.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 400/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº
400/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.393/2006, visa declarar de utilidade pública a entidade denominada
Missão Criança, com sede no Município de Uberlândia.

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. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 400/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade denominada Missão Criança, com sede no Município 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 instruiu o processo, constata-se
o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de suas
funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina (ver alteração
registrada em 7/2/2008), pelo parágrafo único do art. 20, que nenhum
membro da Diretoria receberá remuneração por suas atividades; e,
pelo art. 34, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, registrada no
Conselho Municipal de Assistência.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 400/2007.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -
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Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.166/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.166/2008

visa dar denominação a escola estadual situada no Município de
Barbacena.

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 2.166/2008 tem como objetivo dar o nome de

Escola Estadual José Bonifácio Lafayette de Andrada à escola
estadual situada na Rua José Avelino Leandro, nº 60, Distrito de
Correia de Almeida, Município de Barbacena.

Trata-se de justa homenagem à memória do ex-Deputado Federal e
líder político mineiro pelos relevantes serviços prestados ao Estado e
ao País. Natural de Barbacena, José Bonifácio Lafayette de Andrada,
afetivamente conhecido como Zezinho Bonifácio, participou, durante
50 anos, de importantes episódios da história política do Brasil.

Em 1935, elegeu-se Deputado à Assembléia Constituinte Mineira;
com a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, em 1937,
retornou a Barbacena, passando a exercer a advocacia, sempre
atento à situação imposta ao País pelo regime ditatorial vigente.

Com o surgimento da abertura política em 1945, foi membro
fundador da extinta União Democrática Nacional - UDN -, partido pelo
qual viria a se eleger Deputado Federal à Constituinte de 1946. A sua
palavra vigorosa sempre se fazia ouvir em defesa dos interesses de
Minas e do Brasil, tornando-se uma das personalidades mais
singulares da política brasileira no seu tempo.

Ocupou os cargos de Vice-Presidente e Presidente da Câmara dos
Deputados, sendo ainda Líder do Governo e Líder da Maioria.
Contribuindo para a consolidação democrática no País, José Bonifácio
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soube valorizar a cadeira parlamentar, para a qual foi reconduzido
pelo povo mineiro em sete legislaturas seguidas.

Diante dessas considerações, a homenagem que lhe está sendo
prestada é oportuna e meritória.

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

nº 2.166/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.213/2008

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 Governador Valadares.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.213/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual São Francisco de Assis - EJA - à escola estadual
situada no Centro de Internação do Adolescente São Francisco de
Assis, no Município de Governador Valadares.

São Francisco nasceu em Assis, na Itália, em 1181, como
Francesco Bernardone. Até os 25 anos viveu a sua juventude como
qualquer outro jovem. Gostava de festas, de se divertir com os amigos
e desejava ser cavaleiro; contudo, em 1206, para espanto das
pessoas, abandonou tudo e passou a andar errante e maltrapilho,
numa verdadeira afronta e protesto contra a sociedade burguesa da
época. Entregou-se totalmente a um estilo de vida fundado na
pobreza, na simplicidade de vida, no amor total a todas as criaturas.

Com alguns amigos deu início ao que seria a Ordem dos Frades
Menores ou Franciscanos. Com Santa Clara, sua dileta amiga, fundou
a Ordem das Damas Pobres ou Clarissas. Em 1221, sob a inspiração
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de seu estilo de vida, nasceu a Ordem Terceira para os leigos
consagrados.

Foi uma criatura de paz e de bem, terno e amoroso. Amava os
animais, as plantas e toda a natureza. Poeta, cantava o sol, a lua e as
estrelas. Sua alegria, simplicidade e ternura lhe granjearam estima e
simpatia tais, que fizeram dele um dos santos mais populares dos
nossos dias. Canonizado em 1228 pela Igreja Católica, é
mundialmente conhecido como o santo patrono dos animais e do meio
ambiente, por seu forte vínculo com a natureza.

São muitos os que se deixam fascinar por São Francisco de Assis,
mas sobretudo os jovens, pois, como qualquer jovem, Francisco foi
apaixonado pela vida e buscou ideais que não envelhecem e que
satisfazem profundamente o coração humano, como o amor, o
perdão, a verdade, a esperança, a alegria e a liberdade.

Diante da importância de seu exemplo para os alunos do Centro de
Internação do Adolescente de Governador Valadares, consideramos
adequado dar o nome de São Francisco de Assis à unidade de ensino
ali existente.

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

2.213/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de maio de 2008.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.221/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.221/2008, do Deputado Irani Barbosa, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Batista Shalon
Adonay, com sede no Município de Santa Luzia.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.221/2008 tem por objetivo declarar de utilidade
pública a Associação Batista Shalon Adonay, com sede no Município
de Santa Luzia.

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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 9º do seu estatuto (ver alteração
realizada em 2/4/2008) determina que a entidade não remunerará as
atividades de seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes, e o art. 13 dispõe que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.221/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.293/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Fundação de Amparo à
Doença e à Pobreza, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/4/2008, 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
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O Projeto de Lei nº 2.293/2008 objetiva declarar de utilidade pública
a Fundação de Amparo à Doença e à Pobreza, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 11 de seu estatuto dispõe que os
integrantes dos Conselhos Curador, Diretor e Fiscal não serão
remunerados; e o art. 35 estabelece que, em caso de sua extinção, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, que
se proponha a fim igual ou semelhante, registrada nos Conselhos
Nacional e Municipal de Assistência Social e na Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.293/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.294/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Amigos do Bairro Ovídio Guerra, com sede no Município de Lagoa
Santa.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 19/4/2008, 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.294/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos do Bairro
Ovídio Guerra, com sede no Município de Lagoa Santa.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 31 de seu estatuto declara que
nenhum membro da Diretoria, do Conselho Fiscal ou detentor de
cargo eletivo ou de confiança serão remunerados; e o art. 44 prevê
que, em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será
destinado a obras de assistência social sediadas no Bairro Ovídio
Guerra, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.294/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.304/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Obra Unida de São Gotardo
da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de São
Gotardo.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 24/4/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.



649

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.304/2008 objetiva declarar de utilidade pública
a Obra Unida de São Gotardo da Sociedade São Vicente de Paulo.

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 os incisos V e VI do art. 37 de seu estatuto
determinam, respectivamente, que a entidade não remunerará as
atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes, e que, em caso de sua extinção, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede e atividades preponderantes no Estado de seu Conselho
Central, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, e,
inexistindo, a uma entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.304/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.308/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Rural e Urbana do Distrito de Monsenhor Isidro - Acrumi -, com sede
no Município de Itaperava.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 24/4/2008, 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 2.308/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Rural e Urbana do Distrito de Monsenhor
Isidro, com sede no Município de Itaperava.

Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado
podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 26 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera as atividades de seus Diretores, Conselheiros,
instituidores, e sócios; e o art. 28 dispõe que, em caso de sua
extinção, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.308/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.309/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Promoção Humana
Frederico Ozanam, com sede no Município de Ouro Preto.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
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determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.309/2008 tem por finalidade declarar de
utilidade pública o Centro de Promoção Humana Frederico Ozanam,
com sede no Município de Ouro Preto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
35 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; e no art. 37, que
as atividades dos seus Diretores, sócios, mantenedores, benfeitores
ou equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedados o
recebimento de dividendos ou bonificações e a participação em
resultados ou parcelas do patrimônio sob qualquer pretexto ou forma.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.309/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.312/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por

finalidade declarar de utilidade pública o Lions Clube de Coromandel,
com sede no Município de Coromandel.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 25/4/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.312/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Lions Clube de Coromandel.
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 e que nada recebem pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 31 do seu estatuto determina que
nenhum dirigente recebe compensação alguma por serviços
prestados ao clube, sendo ele da diretoria ou não, e o § 2º do art. 85
dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.312/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.313/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Amor e
Paz, com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/4/2008 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
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O Projeto de Lei nº 2.313/2008 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação Amor e Paz, com sede no Município de
Patos de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
11, § 2º, que as atividades dos seus Diretores não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação,
bonificação ou vantagem; e no art. 23 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere sediada no Município de Patos de Minas, 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 2.313/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.315/2008
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 Associação Civil
Favela É Isso Aí, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 25/4/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme estabelecem
os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.315/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Civil Favela É Isso Aí, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 27, que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
entidades de fins não lucrativos e econômicos, com o mesmo objetivo
social, qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público, e registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social; e no art. 32 que ela não remunera seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores benfeitores ou equivalentes.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do
projeto, com o objetivo de adequar o nome da entidade ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.315/2008 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 entidade denominada

Favela É Isso Aí, com sede no Município de Belo Horizonte.”.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.320/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Instituição Social
Efraim, com sede no Município de Sarzedo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2008 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 2.320/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Instituição Social Efraim, com sede no Município de Sarzedo.
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. 32 do seu estatuto
veda quaisquer tipos de remuneração e subvenções à sua Diretoria e
ao seu Conselho Fiscal, e o art. 33 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
evangélica congênere, que tenha os mesmos princípios e valores,
devidamente registrada junto ao Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.320/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.322/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Escola
Luminarense de Música, com sede no Município de Luminárias.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2008 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 2.322/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Escola Luminarense de Música, com sede no
Município de Luminárias.

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.
36 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, associados e
instituidores não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou benefícios; e no art.
37, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.322/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.325/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico
do Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2008 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 2.325/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, com
sede no Município de Teófilo Otôni.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver alterações
realizadas em 24/3/2008) determina no art. 26 que, na hipótese de
sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere; e, no art. 41, que as atividades de seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.325/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.886/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe

dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame oftalmológico
para o diagnóstico precoce do retinoblastoma nas maternidades
públicas e estabelecimentos hospitalares de pediatria do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, "a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende tornar obrigatória a realização de

exame oftalmológico gratuito em recém-nascidos, nas maternidades e
nos hospitais públicos do Estado, para o diagnóstico precoce do
retinoblastoma.

Convém, de início, destacar que, nos termos do art. 24, XII, da
Constituição da República, a proteção e a defesa da saúde são
matérias que se encontram relacionadas entre as de competência
legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Acrescente-se que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, conforme
preceituam os arts. 196 e 197 da Constituição da República.

A Constituição Estadual, por seu turno, determina, no art. 224, que
cabe ao Estado assegurar condições de prevenção das deficiências
física, sensorial e mental, devendo dar prioridade à assistência pré-
natal e à infância.

Contudo, cumpre lembrar que já existe a Lei no 16.672, de 2007,
alterada pela Lei no 17.078, de 2007, que torna obrigatórios no Estado
o teste do reflexo vermelho, em recém-nascidos, e o exame
oftalmológico completo, em crianças de 7 a 10 anos. Nos termos da
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referida norma, o teste do reflexo vermelho deve ser realizado logo
após o nascimento e antes da alta hospitalar. Sendo detectada
alguma alteração no resultado, o recém-nascido será encaminhado ao
oftalmologista para a realização do exame de fundo de olho e
tratamento adequado, se for o caso.

Quando da tramitação do Projeto de Lei no 2.955/2006, que resultou
na edição da Lei no 16.672, a Comissão de Saúde opinou pela
aprovação da proposição, destacando, no parecer, que o teste do
reflexo vermelho, também conhecido como teste reflexo de Bruckner,
é muito importante para detectar alterações oculares não só em
recém-nascidos, mas também em crianças de qualquer idade. Ele
consiste na colocação de foco luminoso nos olhos da criança,
observando-se o reflexo vermelho nos dois olhos. Caso haja reflexo
diferente entre os olhos ou a presença de reflexo branco - leucocoria -
ou amarelado, a criança deve ser encaminhada ao médico
oftalmologista para exame completo. Esclareceu, ainda, a Comissão
que “a leucocoria detectada pelo teste de Bruckner é sinal de diversas
patologias oculares, entre elas o retinoblastoma”.

Vê-se, pois, que o exame previsto na Lei no 16.672 já permite o
diagnóstico do retinoblastoma, cumprindo, dessa forma, o objetivo de
assegurar a saúde ocular do recém-nascido.

Ademais, cumpre enfatizar que, a requerimento do relator, o projeto
em análise foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Saúde,
a fim de que se manifestasse acerca das questões afetas à matéria.
Transcrevemos, a seguir, trecho do parecer técnico emitido pela
Coordenadoria de Oftalmologia Social dessa Pasta, o qual coincide
com o posicionamento adotado neste parecer. Com efeito, a
Coordenadoria esclarece que, “apesar do retinoblastoma ser o tumor
intraocular mais freqüente na infância, a sua ocorrência é
estatisticamente rara, acometendo 1/20.000 nascidos vivos ou
podendo aparecer até os 5 primeiros anos de vida. A média de idade
do diagnóstico é de 2,5 anos (forma esporádica) quando apenas um
olho é afetado. Já a forma congênita é menos freqüente e o
diagnóstico é mais precoce, estando indicado o exame precoce
somente nos casos com história familiar positiva.

Nesses casos já existem protocolos médicos que são rigorosamente
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cumpridos, sendo obrigatório Exame de Fundo de Olho.
Sob o ponto de vista desta Coordenadoria, a obrigatoriedade do

teste do reflexo vermelho ou teste reflexo de Bruckner como rotina no
atendimento do recém-nascido é a ação preventiva mais adequada e
de grande importância como ação de saúde pública ocular.

Informamos ainda que o assunto em questão já foi amplamente
discutido e a matéria foi objeto da Lei no 17.078, de 18 de outubro de
2007, já sancionada pelo Governador Aécio Neves”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.886/2007.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.139/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o Projeto de Lei nº
2.139/2008 “dispõe sobre a instituição de comissão de transição pelo
candidato eleito para o cargo de Governador do Estado e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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
O projeto em tela, ao propor a instituição de uma comissão de

transição pelo candidato eleito para o cargo de Governador do Estado,
caminha na trilha aberta pela Proposta de Emenda à Constituição nº
11, de 2007, que estabelece regra similar para as Câmaras
Municipais. Este parecer adota a linha argumentativa desenvolvida
pela Comissão Especial que emitiu parecer sobre aquela proposição
no 1º turno.
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Inicialmente, cabe lembrar que a matéria encontra referência
normativa na Lei Federal nº 10.609, de 20/12/2002, originária da
Medida Provisória nº 76, do mesmo ano, que dispõe sobre a
instituição de uma equipe de transição pelo candidato eleito para o
cargo de Presidente da República, cria cargos em comissão e dá
outras providências. A lei assegura à equipe de transição acesso às
informações relativas às contas públicas, aos programas e aos
projetos do governo federal. Evidentemente, essa norma é federal no
sentido estrito, ou seja, aplica-se exclusivamente à União.

Essa legislação federal procura harmonizar dois princípios que são
basilares da democracia moderna. De um lado, temos a rotatividade
de pessoas na função de governante, como desdobramento do
princípio republicano. Daí, por exemplo, a vedação a repetidas
reeleições. Por outro lado, existe o princípio da continuidade dos
serviços públicos, independentemente da mudança de governo. O
desconhecimento da situação da máquina administrativa cria óbice a
um bom desempenho nos primeiros meses de um novo governo.

Assim, a formação de uma equipe ou comissão de transição é
importante para a transferência de governo, em virtude da
complexidade da máquina administrativa, que não pode parar até que
os novos gestores tenham o conhecimento e as informações
necessárias para assegurar a continuidade dos serviços prestados.
Convém que a criação de mecanismos que permitam a transferência
desse conhecimento e o acesso a essas informações se iniciem antes
mesmo da posse do Governador do Estado, de forma que atos
necessários à continuidade da ação administrativa possam ser
tomados de forma célere.

Deve-se atentar para o fato de que os comandos normativos devem
dirigir-se à administração pública, e não à equipe do candidato eleito,
que não mantém vínculo institucional com a administração pública.
Dessa maneira, não faz sentido definir o número de membros que a
comissão de transição deverá ter, mas sim determinar que terá um
coordenador, uma vez que os agentes públicos estaduais deverão
atender às suas solicitações. Por essa razão, apresentamos a
Emenda nº 1 ao final deste parecer.

O art. 3º do projeto estabelece que os titulares dos órgãos e das
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entidades da administração pública estadual ficam obrigados a
fornecer as informações solicitadas pela comissão de transição bem
como a prestar-lhe o apoio técnico e administrativo necessário.

Se, por um lado, não há dúvida quanto à possibilidade de garantir o
acesso da comissão de transição às informações solicitadas, desde
que não sejam elas de caráter sigiloso, por outro lado, a obrigação de
prestar à referida comissão o apoio técnico e administrativo
necessário requer uma análise mais cuidadosa, por duas razões.
Primeiro, porque a expressão – prestar o apoio técnico e
administrativo necessário – é vaga e poderá ensejar atrito se a
expectativa do candidato eleito for maior que a disposição ou a
disponibilidade do governo que se encerra oferecer. Segundo, porque
se poderia indagar se tal regra envolve a organização da
administração pública, o que diz respeito privativamente ao Poder
Executivo. Em razão dessas ponderações, apresentamos, ao final
deste parecer, a Emenda nº 2, conferindo ao Poder Executivo
discricionariedade para definir a extensão desse apoio, por meio de
regulamento.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.139/2008 com
as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º – (...)
§ 1º – A comissão de transição terá um coordenador, a quem

compete requisitar informações dos órgãos e das entidades da
administração pública estadual.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º – Os titulares dos órgãos e das entidades da administração

pública estadual ficam obrigados a fornecer as informações solicitadas
pela comissão de transição bem como a prestar-lhe, na forma do
regulamento, o apoio técnico e administrativo necessário.”.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto
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Abramo - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.159/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº
2.159/2008 inclui o teste de Schiller nos exames de Papanicolaou
realizados pela rede estadual de saúde.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer sobre os aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina
o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva tornar obrigatória a inclusão do teste

de Schiller nos exames de colpocitologia oncócita ou Papanicolaou,
realizados pelas unidades de atendimento da rede estadual de saúde.

O teste de Schiller consiste em um procedimento auxiliar e eficaz na
identificação de lesões do colo uterino. Mediante tal exame, é possível
demarcar áreas de epitélio escamoso cérvico-vaginal que, por serem
ricas em glicogênio, adquirem uma coloração marrom-escura. Já as
áreas pobres em glicogênio adquirem uma tonalidade amarelo suave,
caracterizando um teste de Schiller positivo, o qual, associado a
outros exames, pode ser indicativo de processos neoplásicos.

É importante ressaltar que os exames ginecológicos de rotina
integram a rede pública de assistência básica à saúde, ao lado da
clínica geral, da pediatria e da enfermagem. Assim, tais serviços ficam
a cargo dos Municípios, precisamente por constituírem ações relativas
à atenção primária à saúde, em observância aos preceitos jurídicos
que disciplinam a prestação de serviços públicos de saúde,
especialmente a Lei Federal nº 8.080, de 1990, denominada Lei
Orgânica da Saúde. O referido exame de colpocitologia oncócita ou
Papanicolaou integra o exame ginecológico de rotina realizado em
inúmeras unidades básicas do SUS. Contudo, a identificação de
processos neoplásicos mediante o emprego isolado de tal exame
pode apresentar falhas, havendo índices importantes de falsos
negativos, o que impõe a associação com outros testes, como o de
Schiller, que imprime maior precisão ao diagnóstico. Entretanto, se, de
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um lado, o teste de Papanicolaou encontra-se disponível na rede
pública de saúde, o mesmo não se pode dizer acerca do teste de
Schiller. Tal exame complementar não é ofertado em várias unidades
da rede básica de saúde, o que ocorre fundamentalmente por duas
razões: a falta do colposcópio, que é o equipamento necessário à
realização do exame, bem como a falta de profissionais habilitados a
operar tal equipamento. Tanto num caso como no noutro, evidencia-se
a necessidade de recursos financeiros para sanar o problema.
Evidentemente, não será a edição de uma lei determinando a
realização do exame de Schiller que resolverá a questão. A edição de
uma lei isolada, sem lastro financeiro, contraria a lógica do
planejamento orçamentário, que deve orientar a atuação estatal,
esbarrando, pois, na vedação constitucional constante do art. 161, II,
da Carta mineira, que proíbe a realização de despesa ou a assunção
de obrigação direta que excedam os créditos orçamentários ou
adicionais.

Desse modo, a via legal para viabilizar a medida prevista na
proposição seria a Lei Orçamentária, que poderia consignar dotações
para aquisição dos mencionados aparelhos, bem assim para a
habilitação técnica dos profissionais necessários ao seu manuseio.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.159/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Giberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.216/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe institui o Programa Jovem Universitário – Educação com
Trabalho e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.
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Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser analisado
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende instituir o Programa Jovem

Universitário – Educação com Trabalho, que consiste, nos termos do
seu art. 2º, em criar oportunidade de permanência no ensino superior
e de estágio, em empresas públicas ou privadas, para os alunos do
ensino médio que tenham sido aprovados em processo seletivo de
ingresso em instituição de ensino superior.

Inicialmente, é importante considerar que a elaboração e a execução
de programas são atividades administrativas e estão inseridas na
competência material do Estado, cabendo ao Poder Executivo,
estruturado como o detentor dos instrumentos apropriados para criar
programas governamentais sujeitos a procedimentos técnicos, a
competência para instituir esse tipo de ação.

A Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como
Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções
para cada um desses Poderes, atribuindo-lhes competências próprias,
mas sem exclusividade absoluta.

Assim, cada Poder possui uma função predominante, que o
caracteriza como detentor de uma parcela da soberania estatal, além
de outras funções previstas no texto constitucional. São as chamadas
funções típicas e atípicas.

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar, não
havendo predominância de uma sobre a outra.

Ao Poder Executivo, a norma constitucional atribui a função típica de
administrar, por meio de atos de chefia de Estado, de governo e de
administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do
ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa
pública.

Ressalte-se que a atividade legislativa opera no plano da abstração
e da generalidade e não pode avançar a ponto de minudenciar a ação
executiva, prescrevendo a implementação de programa
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governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do
Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos
Poderes.

Nesse sentido, tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal,
conforme a decisão de questão de ordem suscitada na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu não estar
sob reserva legal a criação de programa, ressalvados os casos
expressamente previstos na Constituição da República, conforme o
disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

E, ainda, conforme já foi salientado por esta Comissão, o Poder
Legislativo não tem competência para editar norma autorizando o
Executivo a firmar convênio, uma vez que a celebração de convênio é
atividade de caráter eminentemente administrativo, sendo, portanto,
da competência deste último. Nesse sentido, dispõe a Carta mineira,
no art. 90, XVI, que compete privativamente ao Governador do Estado
celebrar convênio com entidade de direito público ou privado.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 165, publicada no “Diário da
Justiça” de 26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da
autorização do Legislativo para firmar convênios, suspendendo a
eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, o qual
determinava que competia à Assembléia Legislativa autorizar a
celebração de convênio pelo governo do Estado com entidades de
direito público ou privado e ratificar o que, por urgência ou interesse
público, for efetivado sem tal autorização, desde que encaminhado à
Assembléia Legislativa nos dez dias subseqüentes à sua celebração.

Dessa forma, entendemos que a proposição em estudo não deve
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.216/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.254/2008



667

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Agremiação França Futebol Clube, com
sede no Município de Nova Lima.

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 2.254/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Agremiação França Futebol Clube, com sede no Município de Nova
Lima, que tem como finalidade precípua a difusão do civismo e da
prática de esportes, com ênfase no futebol.

Para a consecução de seus objetivos, compete em todas as
modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o
futebol feminino, e promove reuniões de caráter social e cultural. Por
meio do esporte e da cultura, incentiva as pessoas a se tornarem
agentes de sua própria transformação e colaboradores na construção
de uma sociedade justa e solidária.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a
finalidade de retificar o nome da entidade, de acordo com o constante
no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.254/2008 em turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.299/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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Por intermédio da Mensagem nº 199/2008, o Vice-Governador, no
exercício do cargo de Governador do Estado, enviou a esta Casa o
projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2008 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 2.299/2008 tem por escopo conferir a necessária

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Pitangui imóvel constituído de terreno com área de
609,15m², situado na Rua José Januário Teixeira, no Bairro do
Lavrado, nesse Município, registrado sob o nº R-1-16.598, a fls. 150
do Livro 2-V-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pitangui.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
I, impõe, além da referida autorização, a existência de interesse
público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida, pois o parágrafo único do
art. 1º do projeto destina o imóvel ao funcionamento de centro de
saúde, com inegáveis benefícios à população local.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou for esta desvirtuada.

Diante dessas considerações, não há impedimento à tramitação do
projeto de lei em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.299/2008.
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Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.300/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 200/2008, o Vice-Governador, no
exercício do cargo de Governador do Estado, enviou a esta Casa o
projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Engenheiro Navarro o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2008 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 2.300/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município
de Engenheiro Navarro um imóvel edificado com área de 10.000m² ,
situado na Fazenda Limoeiro, nesse Município, registrado sob o nº
5.851, a fls. 61v. do Livro 3ºH, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Bocaiúva.

O referido bem foi doado ao Estado por particulares em 1952 e,
atualmente, abriga a Escola Municipal de Nucleação Santos Reis.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no inciso I de seu
art. 17, prevê, além da referida autorização, a comprovação de que o
negócio atende ao interesse público.

A esse respeito, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que a
área a ser doada destina-se ao funcionamento de escola municipal e à
construção de uma creche-escola infantil, em consonância com o
interesse daquela comunidade.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
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determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo
de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista ou no caso de ser
desvirtuada a sua finalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.300/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Gilberto
Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.301/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 201/2008, o Vice-Governador, no
exercício do cargo de Governador do Estado, enviou a esta Casa o
projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Piranga o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2008 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 2.301/2008 tem por escopo conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Piranga imóvel constituído de terreno com área de 10.000m², situado
na Praça do Rosário, no lugar denominado Campo do Rosário, Distrito
de Santo Antônio do Pirapetinga, naquele Município, e registrado sob
o nº 1.082, a fls. 184 do Livro 2-D, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Piranga.

Tal imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1978, por
doação de particulares, sem a imposição de qualquer ônus.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
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regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no inciso I do art.
17 impõe, além da obrigatoriedade da referida autorização, a da
existência de interesse público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida, pois o parágrafo único do
art. 1º do projeto determina que o imóvel será destinado à construção
de um posto de saúde, beneficiando a população da localidade.
Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina a sua reversão ao patrimônio do Estado caso não seja, no
prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de doação,
utilizado com a finalidade estabelecida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.301/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.824/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.824/2007, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que dá denominação de Rodovia Prefeito Sebastião Alves
Pinheiro - Tão - ao trecho da MG-188 que especifica, 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° 1.824/2007
Dá denominação ao trecho da MG-188 que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Prefeito Sebastiã o Alves Pinheiro

- Tão - o trecho da MG-188 situado entre o Município de Unaí e o
entroncamento da Fazenda Bolívia, no Município de Cabeceira
Grande.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Eros Biondini, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.870/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.870/2007, de autoria do Deput ado Delvito

Alves, que dá a denominação de Rodovia Eli Pinto de Carvalho ao
trecho de rodovia que especifica, 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° 1.870/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-638 que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Eli Pinto de Carv alho o trecho da

Rodovia LMG-638 que liga o Distrito de Garapuava, pertencente ao
Município de Unaí, ao Município de Uruana de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Eros Biondini, relator - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.904/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.904/2007, de autoria do Deput ado Delvito

Alves, que dá a denominação de Rodovia Manuel Romualdo da Silva
ao trecho que especifica, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.904/2007
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Cabeceira

Grande à MG-188.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Manuel Romualdo da Silva a rodovia que

liga o Município de Cabeceira Grande à MG-188.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Antônio Júlio, relator - Eros Biondini.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/5/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Othon Rúbio Carvalho, ocorrido em 9/5/2008, em São Lourenço. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2008
Presidência dos Deputados José Henrique, João Leite 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 2.377
a 2.382/2008 - Requerimentos nºs 2.427 a 2.434/2008 -
Requerimentos da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Deputado Walter Tosta - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Cultura, de Transporte, de Administração Pública e de
Educação, da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Elmiro
Nascimento e Tiago Ulisses - Registro de presença - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Carlin Moura, Domingos Sávio,
Getúlio Neiva, Doutor Rinaldo e Dalmo Ribeiro Silva - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre as Indicações nºs 19 a
24/2008, feitas pelo Governador do Estado, para o Conselho Estadual
de Educação - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Walter Tosta; deferimento
- Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.673, 1.674, 1.675, 1.682 e 1.806/2007;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão
de Defesa do Consumidor; aprovação - Requerimentos nºs 523, 695,
1.024, 1.449 e 1.462/2007; aprovação - Requerimento nº 1.463/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº
1.464/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento
nº 1.651/2007; aprovação - Requerimento nº 1.683/2007; aprovação
na forma do Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 1.690/2007;
aprovação - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado
Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Requerimento do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do
Deputado Padre João - Questões de ordem - Encerramento - Ordem
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do Dia.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Da Sra. Érica Drumond, Secretária de Turismo, prestando
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informações relativas aos Requerimentos n°s 2.217 e  2.218/2008, da
Comissão de Turismo.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, encaminhando nota
técnica relativa ao Requerimento n° 2.004/2008, da Comissão de
Participação Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando
nota técnica relativa ao Projeto de Lei nº 2.030/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.030/2008.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.793/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.141/2008, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
encaminhando pareceres relativos aos Projetos de Lei nºs 1.496/2007,
1.985 e 2.134/2008, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (-
Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Subsecretário de Ensino
Superior (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s
2.106 e 2.109/2008, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Ângela Maria Catão Alves, Juíza Federal da 11ª Vara da
Seção Judiciária de Minas Gerais, encaminhando cópia de despacho
que proferiu, em atenção ao Requerimento n° 2.092/2 008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.341/2007, da Comissão de Educação.

Do Sr. Carlos Saraiva e Saraiva, Diretor do Departamento de
Ouvidoria-Geral do SUS, do Ministério da Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.824/2008 , da Comissão
de Direitos Humanos.

Da Sra. Eliana de Souza Moura, Corregedora-Geral da Secretaria da
Segurança Pública da Bahia, solicitando informações necessárias ao
atendimento do Requerimento n° 1.826/2008, da Comis são de Direitos
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Humanos.
Do Sr. Frederico Pacheco de Medeiros, Secretário Geral da

Governadoria do Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.127/2008, do Deputado Doutor Vian a.

Do Sr. Jairon Alcir Santos do Nascimento, Coordenador Geral da
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio -, do
Ministério da Ciência e Tecnologia, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.162/2008, da Comissão de Política  Agropecuária.

Do Sr. João Andrade do Nascimento, Gerente do Departamento
Operacional da Região Metropolitana da Copasa-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.008/2008 , do Deputado
Carlin Moura.

Da Sra. Sueli Maria Baliza Dias, Reitora do Centro Universitário de
Belo Horizonte - Uni-BH -, agradecendo voto de congratulações pelo
trabalho desenvolvido nessa instituição, o qual foi formulado por esta
Casa a partir de requerimento da Deputada Gláucia Brandão.

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 2.377/2008
Dá a denominação de Promotor de Justiça Tristão da Cunha a

próprio estadual destinado ao Ministério Público do Estado, no
Município de Teófilo Otôni.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Promotor de Justiça Tristão da Cunha o

edifício destinado ao Ministério Público do Estado, localizado na
Avenida Júlio Rodrigues, s/nº, no Bairro Laerte Laender - Marajoara,
no Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade dar a

denominação de Promotor de Justiça Tristão da Cunha ao edifício do
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Ministério Público localizado no Município de Teófilo Otôni,
homenageando um dos filhos mais ilustres da região, que iniciou sua
vida profissional como membro do Ministério Público e tornou-se um
dos mais brilhantes homens públicos de Minas Gerais.

Tristão Ferreira da Cunha, natural de Teófilo Otôni, formou-se
bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do
Rio de Janeiro, em 1914, e posteriormente se especializou em
Economia Política, Ciência das Finanças e Direito Público.

Iniciou sua vida profissional como Promotor de Justiça. Foi professor
de alemão do Colégio Pedro II e de Economia e Estatística do antigo
Colégio Universitário. Ingressou na carreira política como Vereador,
depois foi Deputado Estadual constituinte em 1935 e Deputado
Federal após 1946, por Minas Gerais, em várias legislaturas.
Integrava o Partido Republicano.

Foi um dos signatários do Manifesto dos Mineiros, em outubro de
1943, que consubstanciou a primeira manifestação ostensiva de
oposição ao Estado Novo partida de lideranças políticas liberais e
conservadoras, impulsionando o processo de redemocratização do
País e a queda da ditadura Vargas.

Em sua carreira pública, foi Chefe de Gabinete do Secretário de
Finanças, Secretário de Educação e Saúde Pública e da Agricultura,
Indústria e Comércio, no governo Juscelino Kubitschek, e ocupou a
Secretaria de Fazenda nos dois governos seguintes.

Cabe destacar que o homenageado era filho de Ana Esteves da
Cunha e Benjamim Ferreira da Cunha, antigo educador do Município
Teófilo Otôni. Foi casado com Júlia Versiani, com quem teve quatro
filhos, entre os quais o professor, gramático, filólogo e ensaísta
brasileiro Celso Ferreira da Cunha e o ex-Deputado Estadual e
Federal Aécio Cunha. É avô do Governador Aécio Neves da Cunha.

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres
Deputados para que seu nome e memória sejam preservados por
meio da homenagem que se lhe pretende prestar neste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.378/2008
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Declara de utilidade pública a Associação Crepúsculo - Arte, Saúde
e Educação sem Barreiras, 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 Crepúsculo

- Arte, Saúde e Educação sem Barreiras, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2008.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação Crepúsculo - Arte, Saúde e Educação

sem Barreiras é entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade a
promoção da cultura, da educação e das artes sem barreiras, por
meio da formação de recursos humanos artísticos, científicos e
técnicos, oferecendo capacitação ao indivíduo portador de limitações,
a sua família e à comunidade em geral.

A Associação, que tem prazo indeterminado de duração, foi fundada
em 15/4/2002 e se encontra em regular funcionamento. Seus diretores
são pessoas idôneas e não recebem remuneração pelo exercício dos
cargos, e a entidade não distribui resultados, vantagens ou
bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, destinando a
totalidade de rendas ao atendimento beneficente e gratuito de suas
finalidades.

Em caso de dissolução, todos os bens móveis e imóveis serão
destinados a entidade congênere.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação do projeto, que
apresentamos, atendidos que se acham os requisitos da Lei nº
12.979, de 27/7/98.

- 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 2.379/2008
Determina que as faltas ao trabalho decorrentes da obrigatoriedade

do comparecimento aos estabelecimentos de ensino, por parte dos
pais e dos responsáveis legais dos discentes, sejam abonadas para
todos os fins e efeitos, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam abonadas, para todos os fins e efeitos, as faltas ao
trabalho dos pais e dos responsáveis legais dos discentes, nos dias
em que sejam obrigados a comparecer às reuniões escolares de
educação básica dos discentes.

§ 1º - Os pais e responsáveis legais, na forma do disposto no “caput”
deste artigo, apresentarão ao setor de seus empregadores ou
repartições públicas o comprovante emitido pelos estabelecimentos de
ensino, de seu comparecimento, para este fim.

§ 2º - Sempre que possível, e com a antecedência mínima de quinze
dias úteis, os pais e responsáveis legais entregarão aos seus
empregadores ou a repartições públicas a programação para esse
efeito, a realizar-se durante o período escolar de seus representados.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: A relação entre a escola e a família é, sobretudo nos

dias de hoje, uma das mais palpitantes questões discutidas por
pesquisadores e gestores dos sistemas e das unidades de ensino em
quase todo o mundo. A escola deve completar a tarefa do lar, o
aperfeiçoamento do caráter, encaminhando as tendências individuais
para a harmonia e a estabilidade sociais.

Pretende-se com este projeto uma educação que atenda às
necessidades biossocioafetiva e cultural do educando; sendo assim, é
de suma importância a integração de responsáveis, discentes e
escola, para efetiva participação no processo de construção da
identidade pessoal, social e cultural de nossos educandos.

Ademais, os estabelecimentos de ensino têm a incumbência de
elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar e assegurar
o cumprimento dos dias letivos e horas-aula, articular-se com as
famílias e a comunidade, criando processos de integração da
sociedade com a escola, e, ainda, informar os pais e responsáveis
sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a
execução de sua proposta pedagógica.

Ressaltamos, ainda, que os envolvidos nos processos ensino-
aprendizagem necessitam dessa integração, para compreenderem e
auxiliarem de forma adequada os educandos a fim de que se possa
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consolidar a construção da cidadania.
- 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 2.380/2008
Declara de utilidade pública o Clube da Melhor Idade - CMI -, com

sede no Município de Dores do Turvo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Clube da Melhor Idade

- CMI - com sede no Município de Dores do Turvo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: A entidade que se quer beneficiar vem prestando

relevantes serviços quanto à promoção da valorização pessoal,
familiar, grupal e social do idoso.

Sendo declarada de utilidade pública, terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres
Deputados para a aprovação deste projeto, considerando que a
entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em
vigor.

- 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 2.381/2008
Torna obrigatória a manutenção de um ascensorista nos elevadores

dos prédios públicos que específica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigada a manutenção de um ascensorista nos

elevadores dos prédios onde funcionam os órgãos públicos do Estado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: A manutenção de um ascensorista nos elevadores dos

prédios públicos do Estado é uma iniciativa de caráter social, que
objetiva ajudar, principalmente, as pessoas portadoras de deficiência
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fisica e visual, pessoas que tem sindrome do pânico e idosos de forma
geral, uma vez que estas pessoas passam dificuldades ao se
deslocarem sozinhas no elevador.

- 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 2.382/2008
Dispõe sobre a regulamentação da eliminação da vida de cães e

gatos e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo incentivará a viabilização e o

desenvolvimento de programa que vise ao controle reprodutivo de
cães e de gatos e à promoção de medidas protetivas, no Estado, por
meio de identificação, de registro, de esterilização cirúrgica e de
adoção, além de campanhas educacionais para a conscientização
pública da relevância de tais atividades, cujas regras básicas seguem
descritas nesta lei.

Art. 2º - Fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos
órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos
oficiais congêneres, exceção feita à eutanásia, permitida nos casos de
males, doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas
incuráveis que coloquem em risco a saúde de pessoas ou de outros
animais.

§ 1° - A eutanásia será justificada por laudo do re sponsável técnico
pelos órgãos e estabelecimentos referidos no “caput” deste artigo,
precedido, quando for o caso, de exame laboratorial, facultado o
acesso aos documentos por entidades de proteção dos animais.

§ 2° - Ressalvada a hipótese de doença infecto-cont agiosa incurável
que ofereça risco á saúde pública, o animal que se encontre na
situação prevista no “caput” poderá ser disponibilizado para resgate
por entidade de proteção dos animais, mediante assinatura de termo
de integral responsabilidade.

Art. 3º - O animal com histórico de mordedura, comprovada por
laudo médico, será inserido em programa especial de adoção de
critérios diferenciados, prevendo-se a assinatura de termo de
compromisso pelo qual o adotante se obrigará a cumprir o
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estabelecido em legislação específica para cães bravios, a manter o
animal em local seguro e em condições favoráveis ao seu processo de
ressocialização.

Parágrafo único - Caso não seja adotado em noventa dias, o animal
poderá ser sacrificado, dentro dos princípios da eutanásia.

Art. 4° - O recolhimento de animais observará proce dimentos
protetivos de manejo, de transporte e de averiguação da existência de
proprietário, de responsável ou de cuidador em sua comunidade.

§ 1° - O animal reconhecido como comunitário será r ecolhido para
fins de esterilização, de registro e de devolução à comunidade de
origem, após identificação e assinatura de termo de compromisso de
seu cuidador principal.

§ 2° - Para efeitos desta lei considera-se cão comu nitário aquele que
estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e
de manutenção, embora não possua responsável único e definido.

Art. 5° - Não se encontrando nas hipóteses de eutan ásia previstas
no art. 2°, os animais permanecerão por setenta e d uas horas à
disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão
esterilizados.

Parágrafo único - Vencido o prazo previsto no “caput” deste artigo,
os animais não resgatados serão disponibilizados para adoção e
registro, após identificação.

Art. 6° - Para efetivação desse programa, o poder p úblico poderá
utilizar as seguintes medidas:

I - destinação, por órgão público, de local para a manutenção e
exposição dos animais disponibilizados para adoção, o qual será
aberto à visitação pública, onde os animais serão separados conforme
critério de compleição física, de idade e de temperamento;

II - campanhas que conscientizem o público da necessidade de
esterilização, de vacinação periódica e de que o abandono, pelo
padecimento infligido ao animal, configura, em tese, prática de crime
ambiental;

III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral quanto
aos princípios da tutela responsável de animais, visando atender às
suas necessidades físicas, psicológicas e ambientais.

Art. 7° - Fica o poder público estadual autorizado a celebrar
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convênio e ou parcerias com Municípios, entidades de proteção
animal e outras organizações não governamentais, universidades,
estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e
entidades de classe para a consecução dos objetivos estabelecidos
por esta lei.

Art. 8º - A infração aos dispositivos desta lei acarretará a aplicação
de multa pecuniária no valor correspondente a 500 UFEMGs
(quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), aplicada
em dobro na hipótese de reincidência.

Parágrafo único - O montante arrecadado em decorrência da
aplicação da multa prevista no “caput” deste artigo reverterá para as
entidades de proteção dos animais estabelecidas no local da infração,
na forma regulamentar desta lei, e, na ausência destas, será
destinado às entidades congêneres mais próximas.

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias da data de sua publicação.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de maio de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: Este projeto de lei atende às sugestões propostas por

todo o segmento interessado na questão dos animais, bem como aos
princípios constitucionais vigentes de proteção animal. Da
ultrapassada política de saúde decorre o crescente número de cães e
de gatos que pelas ruas vagam, uma vez que muitas municipalidades
ainda pretendem controlar as zoonoses e a população de animais
adotando para tal o método da captura seguida da eliminação de
animais encontrados nas vias públicas. Era o que recomendava o 6°
Informe Técnico da Organização Mundial de Saúde - OMS -, de 1973,
já em desuso na maior parte do mundo, uma vez que a OMS, com
fulcro na aplicação desse método em vários países em
desenvolvimento, concluiu por sua ineficácia, enunciando que não há
prova alguma de que a eliminação de cães tenha gerado um impacto
significativo na diminuição da propagação da raiva ou da densidade
das populações caninas, por ser rápida a renovação dessa população,
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cuja sobrevivência se sobrepõe facilmente à sua eliminação (item 9.4,
p. 58, 8° Informe Técnico). Além de ineficaz, o mét odo é dispendioso,
segundo expôs a OMS, no capítulo 9.3, p. 57, do referido Informe.

Desde a edição de seu 8° Informe Técnico, de 1992, a OMS
preconiza a educação da comunidade e o controle de natalidade de
cães e de gatos, anunciando que todo programa de combate à raiva
deve contemplar o controle da população canina como elemento
básico, ao lado da vigilância epidemiológica e da imunização (capítulo
9, p. 55, 8° Informe OMS).

Recente publicação da Organização Panamericana da Saúde -
Opas -recomenda o método de esterilização e devolução dos animais
à comunidade de origem, declarando que a eliminação de animais não
só foi ineficaz para diminuir os casos de raiva, mas aumentou a
incidência da doença. Trata-se da obra "Zoonosis y enfermidades
transmisibles comunes al hombre y a los animales", de Pedro Acha
(pág. 370, Publicación Científica y Técnica nº 580, Organizácion
Panamericana de La Salud, Oficina Sanitária Panamericana, Oficina
Regional de la Organización Mundial de La Salud, 3 ed., 2003).

Tendo em vista que uma só cadela pode originar, direta ou
indiretamente, 67.000 cães num período de seis anos, e que um cão,
antes de ser eliminado, já inseminou várias fêmeas, não é difícil
deduzir que matar não soluciona o problema. Muito embora a OMS
tenha recomendado urgência às autoridades responsáveis em revisar
a política adotada, o Brasil ainda segue o método da captura seguida
de morte, a que denomina de "eutanásia". Longe da moral elevada
que inspira a eutanásia, pratica-se um autêntico e indigno massacre
sistemático de animais, que poderia ser evitado com medidas
profiláticas, consistentes em campanhas educativas sobre guarda
responsável, implantação de vacinação e de esterilização em massa
de animais, ainda que não domiciliados, pois enquanto alguns são
apreendidos, muitos permanecem nas ruas, procriando e
disseminando doenças (segundo a OMS, a taxa mais elevada de
apreensão, no mundo registrada, não ultrapassa os 15%) .

No que tange ao controle da raiva, a vacinação sistemática de cães
nas áreas de risco, o controle populacional, por meio da captura e
esterilização, aliados à educação para a guarda responsável de
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animais são as estratégias aceitas mundialmente, segundo a Opas.
Argumenta-se que os animais não devem permanecer nas ruas, ao
que cabe replicar que os animais estão nas ruas e ali permanecerão,
enquanto se persistir no equivocado método da captura seguida de
morte. Convém lembrar que a proteção aos animais e a salubridade
pública, longe de serem valores antagônicos ou inconciliáveis, são
interesses que se vinculam e que se voltam a um mesmo fim, já que
as medidas que protegem os animais são as mesmas preconizadas
pela OMS, por atuarem na defesa da incolumidade pública. Dessa
forma, é de natureza pública o interesse em implantar tais
procedimentos.

Não se desconhece que a legislação vigente pune os atos de abuso
e de maus-tratos aos animais, tipificados como crime ambiental pelo
art. 32 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, e que a Constituição da
República, em seu art. 225, § 1°, inciso VII, decla ra incumbir ao poder
público vedar as práticas que submetam animais à crueldade. Poucos
se dão conta, contudo, de que a eliminação sistemática e injustificada
de animais distoa da legislação pátria, uma vez que a tutela jurídica
conferida ao animal não se restringe à sua integridade física, mas
também, e sobretudo, à vida , por se constituir em pressuposto básico
de sua própria existência. E a Constituição da República também tem
sido apontada pela atual política de saúde pública, que viola princípios
elencados em seu art. 37, relativos à administração pública, como o
princípio da eficiência, uma vez que a administração pública deveria
utilizar-se, de forma adequada e racional, dos meios disponíveis para
se obter o melhor resultado possível, o que não ocorre no tocante ao
controle das zoonoses e da população animal. Diga-se o mesmo
quanto ao princípio da moralidade, uma vez que a política de saúde
pública, ao exterminar milhares de animais, revela descaso pela vida,
repelindo qualquer obrigação moral diante de seres vivos.

Outros princípios, expressos ou implícitos no sistema constitucional
também estão sendo relegados, tais como: princípio da finalidade: as
normas sanitárias têm por finalidade o controle das doenças. Ao
insistir na adoção de método tido por ineficaz, e portanto, incapaz de
satisfazer o propósito da lei, frustra-se a finalidade postulada pela
norma, o que equivale a desatendê-la; princípio da razoabilidade:
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impõe limitações à discricionariedade administrativa quanto à escolha
dos meios, que deverão ser compatíveis e adequados à consecução
da finalidade traçada pela norma. A matança indiscriminada de
animais não é um meio justo, legítimo ou adequado para solucionar
questões de saúde pública; princípio da motivação: é dever da
administração justificar seus atos, apontando-lhes as razões de fato e
de direito que os autorizam. O extermínio não encontra respaldo
técnico, razão pela qual o ato carece de motivação; princípio
constitucional da educação ambiental: incumbe ao poder público
promover a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente, como exige o art. 225, “caput” e § 1°, in ciso VI, da Carta
Magna; princípio da precaução: compete ao poder público prevenir
condutas lesivas ao meio ambiente. Não há prevenção do dano sem
campanhas de vacinação e de esterilização em massa, aliadas à
educação da população sobre os princípios da guarda responsável;
princípio da indisponibilidade pela administração dos interesses
públicos: a administração não tem disponibilidade sobre os interesses
qualificados como coletivos, incumbindo-lhe apenas curá-los, o que
não vem ocorrendo, uma vez que os animais são eliminados como se
deles a administração pudesse dispor ao seu alvedrio.

Há que repensar a postura que se tem diante dessa questão,
editando leis inspiradas em padrões morais elevados e conhecimento
técnico avançado, como fizeram países como a Itália, França,
Espanha, Argentina, Índia, além de muitas localidades da Rússia e
dos EUA, como a Califórnia. No Brasil, a esterilização e devolução à
comunidade de origem já é recomendada pela Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo (Boletim Epidemiológico Paulista, da Secretaria
de Saúde, agosto de 2005, ano 2, n° 20) e pelo Decr eto Municipal do
Rio de Janeiro nº 23.989, de 19/2/2004, que criou o conceito de cão
comunitário. As medidas expressas pelos arts. 6° e 7° deste projeto
também espelham essas recomendações.

Além das implicações morais e jurídicas já mencionadas, a anuência
conferida à atual política de saúde faz com que o poder público não se
interesse por encontrar soluções eficazes e dignas para a questão,
acomodando-se à prática do extermínio sistemático. Assim, a
eliminação de animais se presta a perpetuar uma política de saúde
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pública tão inclemente quanto ineficaz.
- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.427/2008, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Francisco Sá,
considerada modelo no Município de Montes Claros e figurando no
“ranking” das melhores do Estado. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.428/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Lojistas
do Comércio de Belo Horizonte - Sindilojas - BH pelo transcurso de
seu 70º aniversário. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.429/2008, do Deputado Domingos Sávio, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Ministro da Saúde providências com vistas ao
credenciamento, em caráter de urgência, do Hospital das Clínicas de
Minas Gerais para a realização de implante coclear. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.430/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Federação das Associações
de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg -
pelo aniversário de sua fundação. (- À Comissão de Educação)

Nº 2.431/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de
Souza por sua posse na Chefia do Estado-Maior da PMMG. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.432/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Faculdade de Saúde
Ibituruna, em Montes Claros, pela conquista do reconhecimento do
curso de Biomedicina pelo MEC. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.433/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Governador do Estado e ao Presidente
da Copasa providências com vistas à alteração, que menciona, do
contrato entre a referida empresa e o Município de Congonhas. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 2.434/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
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pleiteia sejam solicitadas ao Governador do Estado e ao Presidente
da Copasa providências com vistas a que seja cobrada tarifa mínima
de todos os usuários da empresa no Município de Congonhas até que
sejam sanados problemas nos hidrômetros. (- À Comissão de Defesa
do Consumidor.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Defesa do Consumidor e do Deputado Walter Tosta.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Transporte, de Administração Pública e de Educação,
da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Elmiro Nascimento e Tiago
Ulisses.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença,

nas galerias, de alunos do 8º período do Curso de Administração
Pública da Fundação João Pinheiro.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público presente, hoje pela manhã, mais uma vez,
recebemos a visita dos trabalhadores da área da saúde da Fhemig.
Esses trabalhadores nos vieram expor duas preocupações básicas,
que merecem maior atenção por parte do Plenário desta Casa.
Primeiro, continua em aberto a discussão sobre o aumento da jornada
de trabalho para o setor de enfermagem da Fhemig. Os enfermeiros
têm uma carga horária de 30 horas semanais, e a proposta
encaminhada pelo governo do Estado a esta Casa propõe aumento da
jornada de trabalho para 40 horas semanais. Essa proposta nos
preocupa porque vai na contramão das jornadas praticadas para essa
categoria no País inteiro. Em todos os outros Estados da Federação,
os enfermeiros trabalham 30 horas semanais, e aqui em Minas o
Governador propõe aumento para 40 horas, justamente no momento
em que toda categoria de trabalhadores no Brasil e todas as centrais
sindicais fazem a campanha pela redução da jornada de trabalho sem
redução de salário. O Brasil caminha para a redução de jornada de 44
para 40 horas para todos os trabalhadores, sem redução do salário,
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mas em Minas propõem um aumento para 40 horas para a categoria
de enfermeiro. Isso nos preocupa porque traz prejuízos ao
atendimento nos hospitais da rede Fhemig. Os trabalhadores da
enfermagem já têm uma sobrecarga, o setor exige muita atenção
deles, e isso trará uma complicação no atendimento. É unanimidade
entre eles que a jornada de 30 horas seja mantida.

Mas as coisas não andam, pois já vão completar dois meses de
tramitação do projeto e não há sinalização da Fhemig e da Seplag
para manter a jornada em 30 horas. E cria-se um desconforto porque
embutido no projeto está o reajuste salarial das outras categorias.
Deveria haver, por parte da Seplag e da Fhemig, uma sensibilidade
maior para resolver o impasse, e que o governo, neste momento, pelo
menos retirasse a proposta das 40 horas, que votássemos no Plenário
o reajuste salarial, mantendo a jornada de 30 horas para os
enfermeiros. E que posteriormente, se o governo assim entender,
volte a fazer essa discussão com os trabalhadores. O que não pode é
condicionar o aumento salarial ao aumento da jornada de trabalho.
Isso parece uma chantagem: faz o reajuste salarial dos demais
trabalhadores, desde que no pacote entre o aumento da jornada de
trabalho dos enfermeiros. Esse não é um método dos mais
aconselháveis nem é condizente com a boa relação democrática do
diálogo com o movimento sindical. Fazemos um apelo ao governo do
Estado, à Fhemig e à Seplag para que resolvamos esse impasse e
votemos o reajuste dos trabalhadores sem prejudicar a categoria de
enfermeiros dessa rede hospitalar com aumento de jornada de
trabalho.

A outra preocupação que esses trabalhadores nos apresentam diz
respeito aos contratados. Minas vem, há anos, empurrando com a
barriga o velho problema dos trabalhadores contratados. A grande
maioria dos trabalhadores da Fhemig é contratada por meio de
contratos precários que não dão direito a esses trabalhadores e que
são renovados ano após ano. Hoje, temos em média na rede Fhemig
trabalhadores com 12 e até 15 anos de casa que estão sendo
ameaçados de demissão sem nenhum direito. Esses trabalhadores da
Colônia Santa Isabel e do pronto-socorro correm o risco de ser
demitidos pela Fhemig sem nenhum direito trabalhista. Trabalhadores
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com 12, 13, 14, 15 anos de serviço podem ir para a rua sem nenhum
direito trabalhista. E, segundo relato dos trabalhadores, a Fhemig tem
adotado a postura de substituir vários desses trabalhadores por
contratados, em vez de realizar o concurso público e adotar critérios
que incluam a análise de mérito e a análise do currículo dos que se
apresentarem para o certame. Poderia adotar, por exemplo, o critério
de tempo de serviço, de modo que, em uma análise de mérito
curricular, aqueles que tenham 10, 12 ou 15 anos de serviços
prestados e uma boa ficha funcional, ou seja, trabalhadores
dedicados, que tenham prestado grande serviço ao Estado, consigam
uma pontuação extra e disputem o concurso público em uma situação
que absorva esse tempo de experiência. Até porque esse tempo é
também de investimento do Estado, de investimento público; um
trabalhador que prestou serviços para o Estado por 10, 12 ou 15 anos
adquiriu experiência - isso é um investimento público que poderia ser
mais bem aproveitado em concurso público. Aí, deparamos com a
questão dos trabalhadores que forem demitidos, cujos contratos forem
rescindidos. Esses trabalhadores e essas trabalhadoras, que
dedicaram uma vida à prestação de serviço ao Estado de Minas
Gerais - e, diga-se de passagem, estão nesses contratos precários
por exclusiva omissão do poder público, vez que o concurso já deveria
ter-se realizado desde a Constituição cidadã de 1988 -, merecem
atenção. E a maioria desses trabalhadores são pessoas com mais de
40 ou 45 anos de idade, que terão dificuldades em arrumar nova
colocação no mercado de trabalho, em função do preconceito,
infelizmente, já que neste país quem passa dessa idade tem muita
dificuldade para conseguir um novo posto de trabalho. Então, como
eles sobreviverão daqui para a frente? O Estado precisa pensar
também nesses trabalhadores. E, com essa preocupação, acho que,
pelo princípio da isonomia, o Plenário desta Casa, o Poder Legislativo,
deveria ajudar o Poder Executivo a resolver esse impasse. No nosso
entendimento, seria razoável e de bom alvitre que, feita a rescisão do
contrato desses trabalhadores, fosse-lhes concedida, por uma lei
aprovada nesta Casa, indenização pelo tempo trabalhado. Sem
dúvida, desde que haja concordância do Executivo, esta Casa pode
aprovar uma lei pela qual se indenizem os trabalhadores pelo tempo
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de serviço, nos mesmos moldes adotados pelo setor privado, em que
a indenização se calcula pelos 8% recolhidos mês a mês a título de
fundo de garantia somados à multa rescisória de 40%, o que, em
média, equivale a uma remuneração e meia por ano de serviço.
Então, apresentamos ao projeto uma emenda pela qual o governo,
caso insista em proceder à demissão desses trabalhadores e dessas
trabalhadoras, ao menos amenize a situação dramática que eles
viverão pagando uma indenização pelo tempo de serviço
correspondente a uma remuneração e meia por cada ano trabalhado.
Dessa forma, estaríamos indenizando a omissão do Estado, que
permitiu a atividade de trabalhadores não concursados em áreas-fim
do Estado, em áreas essenciais do Estado, nas quais não se podia
fazer contratação ou terceirização; assim, em função da omissão do
Estado, o poder público teria de indenizar esses trabalhadores.

Fica, portanto, a nossa reflexão. Achamos que essa é uma forma de
amenizar essa situação: que essa indenização ao menos fosse
prevista e que no próximo concurso fosse utilizado o critério de
aproveitamento do tempo de experiência desses trabalhadores.
Manifesto, então, a nossa preocupação, fazendo um apelo às
Lideranças do Governo nesta Casa e ao governo como um todo. Que
a gente enfrente essa questão resolvendo o problema das 40 horas,
retirando do projeto as 40 horas, mantendo a jornada de 30 horas
para os enfermeiros, para agilizarmos o processo de votação do
aumento salarial e amenizar a situação dos contratados. Fica aqui a
nossa reflexão.

No tempo que me resta, queria suscitar nesta tribuna outro tema que
muito me preocupa. A Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática realizou uma audiência pública nesta Casa há 15 dias,
quando foi debatida a situação da Fumec, que tem as benesses de
isenção tributária no Estado. Essa Fundação vive uma profunda crise
em relação à sua diretoria, até com um pedido de intervenção por
parte da Promotoria Especializada de Fundações. Nessa audiência
pública, Sr. Presidente, convidamos e tivemos a participação de
professores, sindicalistas, estudantes. Convidamos também o Sr.
Emerson Tardieu, Presidente da Fumec, que não teve a delicadeza
nem sequer o respeito com esta Assembléia, porque aqui não
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compareceu, não atendeu ao convite da Comissão de Educação desta
Casa. Mandou para cá dois advogados, profissionais respeitados, que
achávamos que estivessem aqui justamente para representar e fazer
as vezes do Sr. Emerson Tardieu. Mas, pasme, Sr. Presidente, não foi
essa a missão dos advogados da Fumec na audiência pública. Eles
funcionaram aqui como verdadeiros “X9”, vieram aqui como verdugos,
utilizando a situação mais fragilizada dos professores que foram
demitidos, que estão com a situação emocional abalada, que tinham
mais de 20, 25, 30 anos de serviços prestados à Fundação, que foram
demitidos como se fossem bandidos. Esse professor está agora
respondendo a um processo criminal intentado pelos advogados da
Fumec, e o estudante que prestou esclarecimento à Comissão de
Educação também está sendo processado pela Fumec. No processo
criminal, o mais grave: os advogados da Fumec, que provavelmente
são pagos pelo dinheiro da própria Fundação, tiveram a ousadia e o
destempero de alterar as notas taquigráficas da Comissão de
Educação desta Casa, colocando, no processo judicial, a transcrição
de uma fala do aluno de forma deturpada, alterando a sua declaração,
para tentar incriminá-lo perante a Justiça Criminal. Isso é um
desrespeito do Presidente da Fumec para com a Comissão de
Educação desta Casa, para com a Assembléia Legislativa, para com
os alunos, para com os professores, para com os princípios
fundamentais da democracia. Há vários elementos que justificam o
afastamento do Prof. Emerson Tardieu da frente da Fumec, e o
agravante de deturpar as notas taquigráficas da Comissão de
Educação, no meu entendimento, já é motivo de afastamento imediato
do Presidente da Fundação. Fica aqui o nosso registro e peço o apoio
dos colegas Deputados para que possamos ajudar o professor e o
aluno que estão sofrendo esse infame processo por parte da Fumec.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Os meus cumprimentos ao Sr.

Presidente, às Deputadas e aos Deputados e a todos que nos
acompanham nas dependências desta Casa do povo mineiro e pela
TV Assembléia.

Sr. Presidente, gostaria de abordar novamente o tema da saúde
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neste nosso pronunciamento, alertando e propondo algumas ações
que, no meu entendimento, já passam da hora de ser adotadas.
Recentemente falamos aqui do belo trabalho desenvolvido pelo nosso
Secretário Marcus Pestana e dos resultados que, de maneira
concreta, temos obtido, com programas como o Pró-Hosp, o Viva Vida
e uma série de iniciativas que hoje já são referência para o Brasil. Não
é por acaso que o próprio Ministro da Saúde e as próprias autoridades
do governo federal têm-se referido a Marcus Pestana como um dos
melhores ou o melhor Secretário de Estado de Saúde do Brasil. Isso
nos deixa envaidecidos porque é um colega nosso, Deputado
Estadual como nós, que, chamado pelo Governador Aécio Neves,
hoje comanda a Secretaria de Saúde. Mantenho essa convicção a
cada dia, mesmo quando deparamos com alguns problemas graves
que precisam ser enfrentados. Nesta semana, fui procurado por um
dos profissionais do Hospital das Clínicas, médico oftalmologista, e
pela minha amiga Kátia, Presidente da Associação dos Portadores de
Deficiência Física do Estado de Minas Gerais. Eles me trouxeram um
problema. Vi claramente que o Secretário de Estado fez o que podia
fazer e que, infelizmente, havia esbarrado numa decisão tecnocrática
do Ministério da Saúde ainda em 2004. Refiro-me a um pedido de
credenciamento do Hospital das Clínicas para fazer um implante
coclear, que é uma prótese, num portador de deficiência auditiva
grave - cidadão que nasceu surdo ou que perdeu a capacidade
auditiva, em alguns casos 100%, em razão de algum trauma, acidente
ou doença; aliás, acaba-se tornando surdo-mudo, principalmente se
não teve ainda a oportunidade de aprender a linguagem. Sendo
absolutamente surdo, fica mudo, embora tenha a capacidade fonética,
as cordas vocais em condições de funcionamento. Portanto, é um
avanço fantástico da ciência. Imaginem como é importante para
alguém que é surdo e, em razão disso, mudo, que, por meio de um
aparelho, a ciência lhe possibilite obter uma audição quase perfeita e
reaprender a falar. Essa cirurgia é feita em várias partes do mundo.
No Brasil, é realizada em São Paulo pelo SUS; e, em Belo Horizonte,
no Hospital das Clínicas, com absoluto sucesso, no mesmo nível de
tecnologia, com toda a segurança e por profissionais reconhecidos
mundialmente. Infelizmente, de 2003 para 2004 o Hospital das
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Clínicas - em última instância federal, pois é um hospital-escola da
UFMG - vem tentando credenciamento para que também possa fazer
esse implante. Isso significa naturalmente dar uma qualidade de vida
fantástica a centenas de pessoas que dependem dessa operação. Li
todos os documentos a que me referirei aqui. Obviamente, além de
usar a tribuna, estou tomando atitudes para mudar e corrigir esse
absurdo. Naquela ocasião, elaborou-se um requerimento que foi
encaminhado à Secretaria de Saúde, solicitando o credenciamento. O
Secretário Marcus Pestana pessoalmente assinou e encaminhou-o ao
Ministério da Saúde, que despachou de volta dizendo que não iria
credenciar nenhuma entidade no Brasil, nenhum prestador de serviço
ou hospital porque estaria estudando uma mudança na legislação do
SUS em relação a procedimentos de alta complexidade. Isso foi em
2004, já faz quatro anos. Depois disso, por várias vezes, os
profissionais do Hospital das Clínicas, em congressos, em encontros,
conversando com outros funcionários da área de saúde, vêm
insistindo para encontrar um caminho para credenciar o Hospital das
Clínicas de Belo Horizonte. Para quem não conhece, é bom lembrar
que o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte é um dos melhores do
Brasil; faz transplantes de coração, rins, fígado; faz tratamento de alta
complexidade de praticamente todas as enfermidades; faz implante
coclear, que permite recuperar a audição, mas só pode fazê-lo quem
paga, pois o SUS não credenciou o hospital para isso.

O Deputado Neider, profundo conhecedor e profissional da saúde,
sabe que, para o médico, é uma situação difícil quando ele tem em
suas mãos todos os conhecimentos para proceder ao atendimento de
uma pessoa, mas obviamente - ainda mais em um caso como esse,
que depende do equipamento mais caro do implante, a prótese -, se o
SUS não credencia o hospital, ele não tem como atender aquele
cidadão que não pode pagar. Quem pagará o equipamento? Assim
esse cidadão de Minas vai para a fila em São Paulo. Qual o motivo da
minha indignação? Os profissionais do Hospital das Clínicas ficaram
sabendo que, recentemente, passando por cima do pedido de Minas
Gerais, o qual está lá há quatro anos, e sempre repetiram que não
estavam credenciando ninguém, credenciaram os hospitais de
Brasília, do Ceará e estão credenciando um outro hospital do
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Nordeste para fazer a mesma coisa, mas o de Minas Gerais não pode
ser credenciado. Ora, uma situação como essa é inaceitável. Portanto,
Deputado Neider, apresentamos um requerimento na Comissão de
Saúde, para o qual peço o seu apoio como membro atuante desta
Comissão, para que se faça uma manifestação firme ao Ministro da
Saúde. Agora não pedimos, exigimos o credenciamento do Hospital
das Clínicas para prestar esse atendimento ao povo mineiro.
Obviamente, acionaremos também a nossa bancada federal,
composta pelos Deputados Rafael Guerra, Líder da Bancada da
Frente Parlamentar da Saúde, grande parlamentar, e Saraiva Felipe,
ex-Ministro da Saúde, que, tenho certeza, só não credenciou naquela
época porque os tecnocratas disseram não, suspenderam o
credenciamento, e o dinheiro só poderia ir para o hospital de São
Paulo. Sabemos como é essa briga por credenciamento, não é,
Deputado Neider? Quem tem um credenciamento não quer que se
credencie outro, porque, se outro é credenciado, tem-se de dividir o
volume do recurso que será aplicado naquela enfermidade. Ora, isso
é absolutamente injusto, e nós, mineiros, não ficaremos calados.
Portanto agora vamos mais do que pedir, vamos exigir. O Ministério
da Saúde tem de credenciar o Hospital das Clínicas para fazer esse
procedimento.

Por fim registro, mais uma vez, que, num momento em que, às
vezes, no Brasil, corremos o risco de generalizar, porque apareceram
e existem ONGs que desviam dinheiro público e que são fachadas de
interesse partidário - e isso tem de ser combatido duramente -, ao
mesmo tempo há entidades sérias como a associação dos portadores
de deficiência de Minas Gerais, presidida pela nossa amiga Kátia
Ferraz. Ela é hoje uma liderança que nos dá um exemplo de vida; é
cadeirante e vem à Assembléia com uma freqüência que nos encanta,
sempre brigando por uma causa dos portadores de deficiência. Foi ela
quem nos trouxe este problema. Ela ouve e fala muito bem, mas não
se preocupa apenas com aqueles que têm dificuldade de locomoção
como ela; aliás, ela supera isso com uma agilidade fantástica.
Portanto registramos aqui a nossa admiração pela Kátia Ferraz, que
preside, de forma extremamente humanitária e competente, esta
entidade não governamental de defesa do portador de deficiência em
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Minas Gerais.
Sr. Presidente, quero voltar a um assunto que se refere também à

área da saúde. Peço à Comissão de Saúde - já protocolei um
requerimento - que estude a possibilidade de realizar essa audiência
pública em São João del-Rei. Está chegando aqui o nosso grande
companheiro Deputado Carlos Pimenta, também membro atuante da
Comissão de Saúde, médico experiente, que conhece sobejamente o
SUS e luta incansavelmente para que ele seja aprimorado porque,
mesmo com muitas mazelas, é a alternativa que temos para atender o
nosso povo. Com base nessa preocupação, recentemente sugeri a
revisão do mapeamento descentralizado de regiões do Estado para
aplicação do orçamento da saúde, ou seja, a revisão das
macrorregiões e das microrregiões do Estado para o planejamento de
ações da área da saúde. A maioria da população tem dificuldade de
compreender isso. Portanto, temos de tentar esclarecer essa situação
didaticamente.

Em Minas Gerais há diversas regiões. Só que, para efeito da saúde,
a Secretaria mapeou o Estado dividindo-o em macrorregiões. Essas
macrorregiões são diferentes das geográficas tradicionais que existem
na lei territorial do Estado - Triângulo, Sul de Minas, Zona da Mata.
Essa divisão de macrorregião leva em conta a estrutura de saúde da
região. Por exemplo, no Norte de Minas, a sede da macrorregião é
Montes Claros; no Centro-Oeste mineiro, onde moro, a sede é minha
querida Divinópolis; no Campo das Vertentes, caminhando para o Sul
de Minas e Sudeste, temos uma macrorregião cuja sede é em
Barbacena. Cidades como Bom Sucesso, que está perto de Oliveira, a
uma longa distância de Barbacena, têm como sede macrorregional
Barbacena. São João del-Rei, que é quase do mesmo tamanho e que
polariza em seu entorno mais de 30 Municípios, fica subordinada a
Barbacena, que é a sede de microrregião. São João del-Rei tem de ter
tratamento de sede de macrorregião, precisa de mais investimentos
para prestar atendimentos de média e alta complexidades. O paciente
de São João del-Rei sempre procura seus dois hospitais filantrópicos,
assim como as cidades vizinhas, que são muitas. Não queremos, em
nenhum momento, tirar o mérito e a importância de Barbacena, que é
fundamental, pois ela tem importância estratégica e deve continuar
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sendo sede de macrorregião, mas devemos ter ali duas sedes de
macrorregiões, a chamada sede bipolar, como já existe no Sul de
Minas. O Deputado Doutor Rinaldo conhece profundamente esse
assunto e está nos ajudando muito desde que chegou à Assembléia,
especialmente na Comissão de Saúde. No Sul de Minas, temos uma
região que é tripolar - parece-me que são Poços de Caldas, Pouso
Alegre e Alfenas -, composta por três pólos macrorregionais de uma
mesma região. Por que essa preocupação? Porque, sendo pólo de
macrorregião, a cidade-pólo recebe maior volume de dinheiro para
melhorar seus hospitais e o atendimento de saúde. Com isso vamos
melhorar toda a região de Campo das Vertentes, cuja cidade-
referência é São João del-Rei. Já conseguimos isso para Divinópolis
há quatro anos e agora, ao lado do Deputado Rinaldo, estamos
batalhando para conseguir mais.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Muito obrigado pelo
aparte. Cumprimento-o pela fala. V. Exa. está muito entrosado na área
de saúde, é um companheiro que discute todos os problemas de
saúde no nosso Estado. Hoje, na Comissão de Saúde, foi aprovado
um requerimento de sua autoria, e estaremos lá em São João del-Rei.
A Comissão de Saúde irá a São João del-Rei, com a sua presença,
para discutirmos as questões das microrregiões. Em outro reduto
eleitoral de V. Exa., Oliveira, há três cidades que têm condições de
assumir o tratamento da saúde na microrregião: Santo Antônio do
Amparo, Oliveira e Campo Belo. São três cidades da mesma
microrregião. Oliveira está trabalhando para ter alta complexidade em
ortopedia.

O Secretário Marcus Pestana já está de acordo e vai trabalhar para
tentar levar isso para Oliveira. Então, o aparte é só para avisar que
estaremos com V. Exa., na sua região, e que já foi aprovado na
Comissão de Saúde. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Muito obrigado, Deputado Doutor
Rinaldo. Concluindo, Sr. Presidente, fico extremamente feliz por
podermos fazer essa audiência em São João del-Rei e por ter essa
cidade como sede de macrorregião, como também, como foi bem
lembrado pelo Deputado Doutor Rinaldo, por ter Oliveira, Campo Belo
e Santo Antônio do Amparo como sede de microrregião. Com isso,
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vamos conseguir o que já conseguimos para Divinópolis, não é,
Deputado Doutor Rinaldo? Acabamos de conseguir 621 mil, pelo Pró-
Hosp, para Divinópolis. Por quê? Porque lá é sede de macrorregião de
saúde, senão não teríamos conseguido esse dinheiro do Pró-Hosp,
para melhorar o pronto-socorro de Divinópolis. Muito obrigado, Sr.
Presidente, especialmente pela tolerância de alguns segundos a mais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores telespectadores, desde o dia 1º de maio o jornal “O Tempo”
fez uma avaliação da gestão municipal em Teófilo Otôni. De lá para
cá, tenho procurado não comentar a respeito da administração pública
de Teófilo Otôni para evitar que um clima de beligerância se
estabeleça naquela cidade. Aliás, a pedido do próprio Governador e
do Presidente Lula, há oito meses estamos deixando de comentar a
respeito da administração municipal de Teófilo Otôni. No ano passado,
foi preciso que fizéssemos aqui um apelo dramático à Comissão de
Saúde para que comparecesse àquela cidade e trouxesse os
resultados da sua avaliação para o Secretário de Saúde, Marcus
Pestana. Estávamos vivendo um caos muito preocupante: lá estava
fechado o pronto-socorro municipal; a administração mandou fechar o
hospital municipal, foi fechado o Hospital Vera Cruz e paralisada a
atividade do Hospital São Vicente de Paulo. Portanto, restou um único
hospital na macrorregião, que é tão importante, como ressaltaram os
Deputados Doutor Rinaldo e Domingos Sávio.

A atuação das macrorregiões é muito importante para as cidades
circunvizinhas porque é lá que toda a região busca uma atenção
básica mais segura e, sobretudo, os procedimentos de médio porte e
os mais avantajados.

Conseguimos, com o governo do Estado, Sr. Presidente, já há
quase dois anos, R$1.100.000,00 e implantamos no Hospital Santa
Rosália um serviço de hemodinâmica. Está tudo pronto lá, porém há
um ano e meio sem funcionar. A esposa de um companheiro nosso,
Eustáquio Coimbra, teve um problema grave, e fomos contar com a
hemodiálise do serviço de hemodinâmica, o que não foi possível, e
tivemos de transportá-la para Belo Horizonte.

Teófilo Otôni está a 450km da Capital e é o último porto, mais ou
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menos seguro, para a saúde. No entanto, depois de tanto esforço, de
o governo do Estado ceder o dinheiro e implantar a hemodinâmica,
não tem o profissional e não tem sequer o operador que faça o exame
ou opere a máquina de hemodiálise, a específica, aquela de longa
duração.

Temos aquela normal. Lá temos dois serviços, um deles que
levamos e outro que ampliamos. Mas vejam o desatino: o governo do
Estado aplica R$16.000.000,00 e somente agora, nos últimos dias, o
hospital municipal reabriu suas portas, após três anos de paralisação.
Mais recentemente é que houve um pouquinho de resolutividade no
atendimento do pronto-socorro.

O jornal “O Tempo” foi lá, como está fazendo em todo o Estado de
Minas Gerais. Em todas as cidades de porte médio de Minas o jornal
“O Tempo” tem feito uma pesquisa de opinião pública. Não vou-me
referir a pesquisa política de intenção de voto, vou-me referir apenas
ao trabalho feito de avaliação da gestão municipal. Os números
aparecem de forma clara. Um total de 59,2% da população desaprova
o atual governo de Teófilo Otôni. Em relação às promessas de
campanha feitas em 2004, a pesquisa diz que apenas 3,73% dos
moradores afirmam que a atual gestão tem cumprido as promessas;
3,73% reconhecem que a atual mandatária de Teófilo Otôni cumpriu
suas promessas; 24,8% disseram que a Prefeitura nada cumpre
quanto ao que foi prometido. Os que consideram que boa parte, não
tudo, do que foi proposto foi cumprido somam 20,9%; 59,2% da
população de Teófilo Otôni não aprova a atual administração.

A pesquisa é de 1º de maio, mas volta a esse assunto somente hoje.
Há oito meses tenho evitado comentar a respeito do funcionamento da
gestão da nossa cidade, mas a situação chegou a um ponto que pelo
menos algumas verdades precisam ser ditas. A conta de água da
Prefeitura, por exemplo, já chegou a um déficit, não pago à Copasa,
de R$10.000.000,00. A conta de energia elétrica, da iluminação
pública e dos prédios públicos beiram os R$3.000.000,00. A dívida
com fornecedores ultrapassa R$12.000.000,00. A dívida com o
sistema de previdência, incluindo aí apropriação indébita daquilo que
é retido dos servidores e não repassado à Previdência própria,
Sisprev, já ultrapassa os R$5.000.000,00. Minha terra está
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caminhando para a inviabilidade administrativa, para a impossibilidade
de governo, para a impossibilidade de condução dos negócios
públicos, impossibilidade de fazer qualquer coisa, mesmo com
recursos próprios.

Mas devo aqui, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, agradecer
ao Presidente Lula. O Presidente Lula, no ano passado, fez uma
medida provisória possibilitando que os Municípios, mesmo estando
em dívida com o INSS, com o Fundo de Garantia, com os
compromissos de convênios firmados com o governo federal e com o
governo estadual, mesmo devendo, ainda recebessem recursos do
PAC. O Presidente Lula encontrou uma saída jurídica interessante. É
proibido ao governo do Estado, sempre foi proibido que as verbas não
obrigatórias, que os repasses voluntários fossem feitos a partir de um
determinado momento, exatamente num ano eleitoral como este.

Mas o Presidente Lula viu que a maioria dos Municípios têm
problemas, e essas dificuldades não poderão impedir que o governo
federal lhes dê uma pequena ajuda. Saindo da esfera do Município de
Teófilo Otôni, vamos generalizar. Ainda ontem, vários Parlamentares
se pronunciaram aqui em relação a dívidas herdadas dos Prefeitos -
falaram os Deputados Carlos Pimenta e Paulo Guedes - e o drama
que eles enfrentam pela incompetência administrativa dos gestores do
passado e pela falta de espírito público. Tudo isso causa uma situação
muito ruim para todos os Municípios. A irresponsabilidade e a
incompetência são duas coisas que andam juntas em grande parte
das localidades. Os Prefeitos, terminando os seus mandatos e
precisando receber os recursos das emendas que os Deputados
Estaduais e Federais fizeram ao Orçamento, não podem recebê-los. E
não o podem porque os Municípios estão inadimplentes, estão no
SPC, no Serasa. Na verdade, em órgãos públicos, os nomes são Siafi,
Cadin, Caged, diferentes dos que existem para a pessoa física. Então
esse momento de lamentação do que acontece na minha terra vem
superado por uma homenagem que presto ao Presidente Lula de
estar passando por cima da lei eleitoral, das exigências que são
antigas na legislação brasileira, para que não se percam os recursos
do PAC.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Agradeço, Deputado Getúlio
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Neiva, o seu posicionamento. Aproveito este momento para registrar
que se encontram conosco aqui, nas galerias, os trabalhadores da
educação do Sind-UTE, manifestando-se em relação às questões
salariais e funcionais. Registro duas ou três importantes bandeiras dos
nossos servidores da educação. Primeiramente, já faz um tempo que
a pauta está sendo discutida nesta Casa Legislativa e com o
Governador de Minas, especialmente no que diz respeito ao
reposicionamento das nossas categorias em relação à carreira no
aspecto de tempo de serviço e habilitação. Então uma das
reivindicações diz respeito a cuidar para que, nas tabelas salariais,
haja o reposicionamento imediato, levando-se em consideração tempo
de serviço e habilitação. Outra questão refere-se a uma luta
importante: o piso salarial. Nas discussões salariais, tivemos o teto, e
não o piso. Permanece, então, a luta do Sindicato dos Trabalhadores
em Educação: Minas Gerais precisa de um piso, votado hoje,
nacionalmente, no valor de R$950,00. Quem está entrando na carreira
começa com o piso, mas quem já está na carreira há muitos anos,
com os seus benefícios, precisa ter garantido o piso, além dos
benefícios e das vantagens complementares da carreira dos
educadores de Minas Gerais. Outro ponto é em relação ao vale-
transporte. Quero dizer ao Sind-UTE e a todos os trabalhadores da
educação que temos uma emenda traduzindo essa realidade para
Minas Gerais, mas o Estado concorda em conceder apenas para as
cidades com mais de 100 mil habitantes. A nossa emenda é para que
esse benefício seja para todos os servidores do Estado. Além da
recomposição do salário-família, há um conjunto de reivindicações
para uma das categorias dos serviços públicos mais importantes.
Somando, então, à luta dos servidores da saúde, os trabalhadores da
educação fazem essa reivindicação pelo reajuste salarial, pelo
reposicionamento e, principalmente, pela valorização da educação em
Minas Gerais. Muito obrigada.

O Deputado Getúlio Neiva - Sou eu quem lhe agradeço. O aparte de
V. Exa. enobrece o meu discurso de hoje.

À guisa de exemplo, no meu Município, os professores, quando fui
Prefeito, andavam de graça, com os alunos, no transporte escolar.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
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agradeço este aparte que V. Exa. me concede. Ao parabenizá-lo pelo
seu pronunciamento e demonstrar minha admiração por V. Exa.,
gostaria de aproveitar a presença nesta Casa dos profissionais da
educação, para lembrar-lhes que 18 de maio é o Dia Nacional de
Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e
Adolescentes, tema que diz respeito a todos nós, mas, sobretudo, aos
profissionais da educação. Nessa data será realizado evento pela
Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas de Violência - Afavi.
Faremos uma passeata, sobre a qual amanhã darei maiores detalhes.
Estamos acompanhando bem de perto essa luta contra a violência e
exploração sexual de crianças e adolescentes. Aproveito o prestígio
de seu pronunciamento para antecipar esse comunicado. Espero
amanhã fazer pronunciamento especificamente sobre esse grande
encontro e sobre essa grande passeata, a ocorrer no dia 18 de maio.
Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Concluindo meu pronunciamento, Sr.
Presidente, agradeço ao Deputado Eros Biondini, a quem digo que
tem dívida comigo de fazer uma apresentação em Teófilo Otôni.
Estamos aguardando data para, juntos, fazermos nesse Município um
movimento cristão em defesa da vida.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Estou às ordens, basta
marcar a data. Com muito prazer, iremos a Teófilo Otôni.

O Deputado Getúlio Neiva - Para não obliterar a pauta e atrapalhar
os companheiros, não pedirei delongas para o meu pronunciamento.
Voltarei a falar pelo art. 70. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.
O Deputado Doutor Rinaldo - Caro Presidente da reunião desta

tarde, Srs. Deputados, cidadãos que nos visitam, funcionários da área
de educação deste Estado que estão conosco nesta tarde,
telespectadores da TV Assembléia, é um prazer estar de volta a esta
tribuna para trazer-lhes alguns assuntos relevantes de interesse do
nosso Estado e de minha Divinópolis.

Inicialmente, Sr. Presidente, gostaria de prestar homenagem ao
Hospital São João de Deus, grande hospital da Macrorregião do
Centro-Oeste, pelos seus 40 anos de trabalho e serviços dedicados a
Divinópolis e toda a região. Esse hospital, pertencente à Fundação
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Geraldo Correa, presta atendimento quase que exclusivamente pelo
SUS. O Hospital Santa Lúcia tem pequena parcela de atendimento
pelo SUS. O Hospital São João de Deus, apesar de todas as
dificuldades, está agora em plena expansão do seu número de leitos,
principalmente pelo SUS, o que requer coragem. Os responsáveis por
esse hospital confiam no governo do Estado e nas verbas do Pró-
Hosp e nos parlamentares, que ajudam a instituição a continuar
prestando serviços de qualidade a toda a região Centro-Oeste e a
realizar novos investimentos. Neste momento, envio um abraço ao
Frei Ronan, ao Dr. Alair, a todos os médicos e funcionários desse
hospital, os quais fazem da instituição um exemplo de atendimento à
saúde em Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar também o Dr.
Rinaldo Campos Soares, a quem agradeço a correspondência que
nos enviou colocando-nos a par de seu afastamento, após 18 anos,
da Presidência do Sistema Usiminas, composto pela Usiminas,
Usiminas Mecânica, Cosipa e algumas outras empresas menores,
mas importantes. Trata-se de um grande e complexo que trabalha
com o aço. É uma empresa exemplo, cidadã e válida, como diz o Dr.
Rinaldo, e que esteve sempre preocupada não só em angariar lucros.
É claro que vivemos em um mundo capitalista, e o lucro é importante
para a empresa continuar gerando recursos e empregos. O melhor
trabalho social que uma empresa pode fazer é gerar empregos. O
sistema Usiminas é um grande exemplo para o Brasil e para o mundo
de uma empresa válida.

Deixo aqui o meu abraço ao Dr. Rinaldo Campos Soares pelo
brilhante trabalho frente à presidência dessa empresa. O Dr. Rinaldo
fez parte da privatização da empresa. Já era Presidente da empresa
quando esta ainda era uma estatal. Foi o primeiro emprego do Dr.
Rinaldo, e ele chegou à presidência da empresa. A empresa adquiriu
a Cosipa, que estava em situação difícil, e a levantou; hoje é uma das
grandes empresas do sistema Usiminas. Cumprimentamos o Dr.
Rinaldo, que hoje vai para o conselho administrativo da empresa. Faz
parte do estatuto da empresa o Presidente deixar a presidência
quando completa 70 anos, mas o Dr. Rinaldo é um jovem senhor de
70 anos, que poderia continuar muito ainda à frente daquela empresa.

A Deputada Cecília Ferramenta (em aparte) - Gostaria de agradecer
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o aparte e parabenizar o Deputado pelas palavras. Como cidadã de
Ipatinga, posso testemunhar o trabalho brilhante que foi
desempenhado pelo Dr. Rinaldo Campos Soares à frente da
Usiminas, levando muitos benefícios para Ipatinga e para toda a
região do Vale do Aço. Se hoje essa região tem o reconhecimento que
tem, não é apenas por existir lá uma empresa siderúrgica, mas por ter
à frente dessa empresa pessoas que têm coração, sentimento e
emoção. Foi tudo isso que agregou esse valor à Usiminas e
transformou a cidade de Ipatinga e o Vale do Aço. Parabéns ao Dr.
Rinaldo Campos Soares. Parabéns ao Deputado Doutor Rinaldo pelas
palavras alusivas à Usiminas e ao Dr. Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Agradeço as palavras da Deputada
Cecília Ferramenta, que faz coro comigo no cumprimento e no
reconhecimento do trabalho prestado pelo Dr. Rinaldo Campos
Soares à frente da Usiminas. Ela disse que não só Ipatinga mas toda
a região do Vale do Aço foram agraciadas por obras e serviços da
Usiminas. Acrescento que a minha Divinópolis também teve uma boa
parcela de recursos oriunda dos trabalhos sociais daquela empresa
nas mãos do Presidente divinopolitano Dr. Rinaldo Campos Soares.
Cito o nosso Teatro Municipal de Divinópolis, cujos recursos, em
grande parte, foram adquiridos por meio da Usiminas. Não posso
deixar ainda de citar uma obra da Igreja Católica em uma região
carente de Divinópolis. A Usiminas presenteou essa comunidade com
toda a estrutura metálica para o telhado da igreja, num valor acima de
R$40.000,00. Sr. Presidente, quero cumprimentar também as cidades
de Pitangui e Divinópolis. Pitangui está recebendo hoje o título de
Cidade Amiga de Divinópolis. Essa administração do Prefeito
Demétrius, no período do aniversário da cidade, sempre faz um
agrado, uma parceria com uma cidade da região do Centro-Oeste,
concedendo o título de Cidade Amiga de Divinópolis. Desta vez, a
cidade que recebe esse título é Pitangui. As autoridades municipais de
Pitangui receberão hoje, na Câmara Municipal de Divinópolis, o título
de Cidade Amiga de Divinópolis. Essa cidade fará parte das
comemorações de aniversário da nossa querida Divinópolis, no
próximo dia 1º de junho.

Sr. Presidente, quero também cumprimentar os trabalhadores do
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ensino do Estado de Minas Gerais. Eles estão hoje na Praça da
Assembléia, em um movimento para reivindicar melhores condições
de trabalho e salários. Sabemos como é uma classe sofrida.

Sei também que eles estão tentando uma audiência com o
Governador do Estado, por isso desejo-lhes sucesso na consecução
dessa audiência, para que consigam sensibilizar o nosso Governador,
que é uma pessoa voltada para toda a área social e administrativa do
Estado. Vemos aí o seu índice de aprovação, mas sabemos que os
trabalhadores do ensino, há muitos anos, precisam de uma atenção,
embora este governo já lhes tenha dado um pouco disso. Os
funcionários mais antigos estão tendo menos privilégio e sofrendo, em
comparação aos novos funcionários, que estão chegando agora. Por
isso lhes desejo sucesso nas suas negociações. Contem com esta
Casa. Tenho certeza de que todos os Deputados são sensíveis à
causa dos professores e dos trabalhadores da educação. Esta Casa
está aqui justamente para isso, para recebê-los e desejar-lhes boas-
vindas.

Sr. Presidente, faz dias que tivemos uma audiência pública na
Comissão de Saúde, e o assunto foi a residência médica. Não
podemos deixar de discutir esse assunto após essa audiência pública,
que foi pedida pelo Presidente da Comissão de Saúde, Deputado
Carlos Mosconi. Foi uma audiência importante nesta Casa, porque
vemos que muitas escolas estão preocupadas em formar o aluno,
esquecendo-se da qualidade profissional desse novo médico que é
colocado no mercado de trabalho.

Abro aspas para falar das boas escolas de medicina que temos no
nosso Estado. Uma escola não pode contar apenas com a
mensalidade dos seus alunos, visto que ela também tem de se
preocupar, sim, se ela é uma escola particular, com o seu lucro, para
continuar investindo na formação médica e na qualidade do
profissional, sem esquecer que, a partir dos seis anos, o seu aluno
estará cuidando de pessoas. Sabemos que muitas escolas não têm
esse compromisso na formação continuada do aluno. Digo isso em
relação à residência médica. É por isso que temos de levar em frente,
para o Congresso Nacional, a referida audiência pública, mediante um
manifesto feito nesta Casa, para que todas as escolas médicas



707

tenham um convênio com um hospital-escola ou com o seu próprio
hospital-escola, além de uma residência médica, ou seja, um
compromisso na formação continuada desse profissional.

Muitas vezes, o profissional formado quer se especializar, mas não
consegue em virtude do número limitado de vagas em residência
médica, apesar do grande número de escolas destinadas à formação
médica. Esses profissionais acabam indo trabalhar no Programa
Saúde da Família, que hoje está ofertando emprego para os
profissionais médicos, mas, muitas vezes, a qualidade desse
atendimento para as pessoas mais humildes, que precisam de um
programa público de saúde, contará com profissionais que não estão
em condições de dar-lhes uma atenção digna no tratamento de seus
males. Assim sendo, por várias vezes, aqui, vamos falar sobre esse
compromisso que toda escola de medicina de Minas Gerais e também
do Brasil deve ter com os seus alunos - vamos levar isso ao
Congresso Nacional - e também com a formação continuada de seus
ex-alunos. Então, que a escola tenha um hospital-escola e uma
residência médica.

Sr. Presidente, agradeço-lhe a cessão da palavra. Por hoje é só,
muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, TV Assembléia e servidores da educação que nos
honram com sua presença. Registro nosso compromisso com essa
valorosa classe, que tem estado sempre trabalhando conosco,
buscando ações maiores nessa área tão importante de Minas.

Dentro dos poucos minutos que me restam, gostaria de fazer
algumas considerações importantes. O Município de Extrema, que fica
no Sul de Minas, próximo ao Estado de São Paulo, viveu momentos
muito felizes na semana passada em sua estrutura administrativa e
paroquial e para seu povo. O Município de Extrema, cuja padroeira é
Santa Rita de Cássia, foi elevado a santuário por determinação do
Santo Padre o Papa, por meio do processo que tramitou pela Diocese
de Pouso Alegre, que tem à frente o Arcebispo D. Ricardo Pedro.
Pude participar dessa maravilhosa festa religiosa em que estavam
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milhares de devotos da padroeira. Esse foi um momento importante
para o Município, que teve sua paróquia transformada em santuário.
Faço muita questão de dizer isso nesta tribuna porque são poucos os
santuários de Minas Gerais - apenas seis - e Extrema agora faz parte
como Santuário de Santa Rita de Extrema. Aliás, o procedimento para
a mudança do nome já está sendo proposto pelo Prefeito Sebastião
Rossi e pela Câmara Municipal, através do plebiscito que poderá
ocorrer no próximo ano, uma vez que este ano é eleitoral. Sem
dúvida, essa foi uma festa religiosa que há muito tempo não acontecia
na região, graças ao trabalho do Pe. José Franco, que conseguiu a
transformação da paróquia em santuário.

Faço esse registro porque tenho o prazer de ser votado nesse
Município com nosso dileto Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, e também com o Deputado Federal Rodrigo de Castro.
Manifesto nossa satisfação, e que fique registrado nos anais da Casa
esse momento muito feliz na vida religiosa do Município de Extrema.

Gostaria de saudar também o Município de Cristina, na pessoa do
Prefeito Luiz Dárcio Pereira, que está completando mais um
aniversário de emancipação política. Tive o prazer de participar com
ele e com as autoridades municipais da saúde da inauguração do
PSF, projeto importantíssimo encampado pela administração
municipal com recursos do governo do Estado. O Prefeito entregou à
população um moderno estabelecimento de saúde. Participei desse
evento com representantes da região e da Secretaria de Saúde, e
verificamos a importância da saúde preventiva. O Município de
Cristina tem dado demonstração inequívoca de a saúde ali pode ser
considerada uma das melhores da região. Além de parabenizar o
Município, que nesta semana completa mais um aniversário de
emancipação, registro também o momento festivo para entrega dessa
importante unidade de saúde a todos os munícipes.

O Município de Inconfidentes também entregou à comunidade uma
unidade básica de saúde. Hoje tenho o privilégio de ser Deputado
majoritário no Município, bem vizinho à minha querida Ouro Fino.
Trata-se de um dos mais modernos estabelecimentos de saúde
entregues à população pelo Prefeito Celso Bonamichi, também com
recursos do governo do Estado e a contrapartida do Município.
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Quando falamos desta tribuna de como se tem injetado recurso na
saúde de Minas Gerais e da maneira correta, como vem fazendo o
Secretário Marcus Pestana com total apoio do nosso Governador, isso
merece consideração. São unidades de saúde que estão sendo
construídas em favor da população, na ordem preventiva e com todos
os ambulatórios, garantindo qualidade de vida e colocando a saúde
em primeiro lugar. Assim, tanto em Cristina quanto em Inconfidentes,
cidades sul-mineiras, tivemos a satisfação de participar da
inauguração dessas unidades, que representam o marco maior da
saúde dos Municípios. Também gostaria de deixar registradas nos
anais da Casa as nossas felicitações ao Prof. Ivan Ferrer, Diretor da
nossa Faculdade Campanha da Princesa, na cidade sul-mineira de
Campanha. O Prof. Ivan tem feito um trabalho extraordinário à frente
dessa instituição, que é filiada à Uemg, universidade de que temos
participado ativamente, em Belo Horizonte, e cuja Reitora é nossa
caríssima Profª Janete. No Sul de Minas, a Uemg, por meio da
Campanha da Princesa, tem dado demonstrações extraordinárias da
qualidade do seu corpo docente, e, por um ato do Governador, o Prof.
Ivan Ferrer foi conduzido à direção por mais um mandato, com todo o
Conselho Fiscal e todo o Conselho Diretor, que tão bem tem
administrado o ensino superior daquele Município e da região. A
Campanha da Princesa está dando início a novos projetos, e muito em
breve teremos o curso de Direito, cujo processo já está em tramitação
na OAB e junto ao próprio Conselho Estadual. Com certeza, será um
marco histórico para todos aqueles que moram no Sul de Minas ter
esse importante curso sendo ministrado na Campanha da Princesa,
que segue sob o comando do Prof. Ivan Ferrer. Há poucos dias, na
sexta-feira, tivemos o prazer de conduzir uma importante comitiva ao
Palácio da Liberdade, onde estivemos com o Governador Aécio
Neves, tratando de questões relacionadas ao setor têxtil de Minas
Gerais. Naquela oportunidade, estiveram conosco inúmeros
empresários e o Presidente da Abit, Dr. Aguinaldo Diniz. Fomos dar
conhecimento ao Governador do lançamento da Frente Parlamentar
em Defesa do Setor Têxtil, movimento iniciado em Brasília, com o
apoio de vários parlamentares, entre os quais o Deputado José
Fernando, de Minas Gerais. Hoje, o setor têxtil é o que mais emprega
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no Brasil, particularmente em nosso Estado. O Governador, que muito
tem ajudado, tem participado efetivamente na redução de carga
tributária e na substituição tributária, com várias ações;
particularmente, com algumas emendas que vieram ao encontro
desse setor que tanto gera emprego em nosso Estado. Fizemos,
então, um relato ao Governador em que pudemos demonstrar a ele a
preocupação do setor neste momento tão importante na economia de
nosso país. Já discutimos nesta Assembléia Legislativa a invasão
chinesa. A importação de produtos chineses, de fato, tem retraído
muito a indústria brasileira, mas, ainda assim, haveremos de, com o
auxílio do Governador, buscar ações importantes para esse setor que
emprega milhares de operários valiosos. Devo dizer também que,
nesse final de semana, o Município de Jacutinga, hoje reconhecido
como a Capital das Malhas, vai realizar a sua 12a edição da
Festimalhas. Com certeza, estaremos participando desse importante
evento, que gera empregos e contribui ativamente com a economia da
nossa região. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e 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 Indicação, Feita pelo
Governador do Estado, dos Nomes das Sras. Terezinha Marlene
Porto, Maria Dolores da Cunha Pinto, dos Srs. Márcio Luiz Bunte de
Carvalho, João Victor Mendes de Gomes e Mendonça e Orderli 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 - Deputada Gláucia Brandão; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado Adalclever
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Lopes; pelo PT: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente - Deputado
Durval Ângelo; pelo DEM: efetivo - Deputado Ruy Muniz; suplente:
Deputado Gustavo Valadares. Designo. Às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em 13/5/2008, dos
Requerimentos nºs 2.287, 2.288, 2.326, 2.356 e 2.372/2008, do
Deputado Leonardo Moreira; de Transporte - aprovação, na 13ª
Reunião Ordinária, em 13/5/2008, do Projeto de Lei nº 1.705/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos Requerimentos nºs 2.297 a
2.299, 2.316 e 2.324/2008, do Deputado Leonardo Moreira,
2.332/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, 2.334/2008, do Deputado
Doutor Viana, 2.344, 2.348, 2.351, 2.354, 2.369, 2.375, 2.376, 2.379,
2.389 a 2.391 e 2.395/2008, do Deputado Leonardo Moreira, e
2.407/2008, do Deputado Doutor Viana; de Administração Pública -
aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 13/5/2008, dos
Requerimentos nºs 2.273/2008, do Deputado Eros Biondini,
2.276/2008, do Deputado Délio Malheiros, 2.277/2008, da Comissão
de Direitos Humanos, e 2.303, 2.323, 2.329, 2.350, 2.358, 2.371,
2.386, 2.387 e 2.400/2008, do Deputado Leonardo Moreira; e de
Educação - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 14/5/2008, dos
Projetos de Lei nºs 1.895/2007, do Deputado Padre João, e 2.212 e
2.213/2008, do Governador do Estado, e dos Requerimentos nºs
2.275/2008, do Deputado Gustavo Valadares, e 2.293 a 2.295, 2.317,
2.353, 2.366, 2.370, 2.381 e 2.399/2008, do Deputado Leonardo
Moreira (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
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Walter Tosta,

solicitando que o Projeto de Lei nº 2.131/2008 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
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Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232 c/c o art.
140 do Regimento Interno.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 1.673/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Taiobeiras o imóvel que especifica;
1.674/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica;
1.675/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que
especifica; 1.682/2007, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Varginha o imóvel que
especifica; e 1.806/2007, do Governador do Estado, que autoriza o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estados - DER-MG - a
doar ao Estado o imóvel que especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do

Consumidor em que pleiteia sejam solicitadas ao Diretor do Denatran,
informações sobre a destinação dos recursos arrecadados por meio
do DPVAT, cuja aplicação deveria ser feita em programas para
melhoria do trânsito. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 523/2007, da Comissão de Segurança Pública em
que pleiteia sejam solicitadas ao Comandante-Geral da Polícia Militar
e ao Chefe de Polícia Civil informações sobre quais providências e
procedimentos estão sendo adotados pelas duas corporações para
coibir a violência e o aumento da criminalidade na região da Savassi.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento nº 695/2007, da Comissão de Segurança Pública em
que pleiteia seja solicitada ao Delegado Regional de Bom Despacho e
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ao Comandante do 7º Batalhão da PMMG informação sobre
estatísticas da criminalidade nos útimos 5 anos no Município de Nova
Serrana. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.024/2007, das Comissões de Direitos Humanos e
de Segurança Pública, em que pleiteiam sejam solicitadas ao
Conselho Estadual de Defesa Social, à Chefia da Polícia Civil, ao
Comando-Geral da Polícia Militar e ao Comando-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado informações sobre as providências
tomadas para edição de norma conjunta, com instrução de conduta
operacional, para o cumprimento do disposto no art. 1º da Lei nº
13.764, de 30/11/2000, que trata da busca de pessoa desaparecida
menor de 16 anos ou portadora de deficiência. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.449/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em
que pleiteia seja solicitada a inserção, nos anais da Casa, das
matérias alusivas à trajetória política e ao falecimento do Embaixador
José Aparecido de Oliveira, ocorrido no dia 19/10/2007, em Belo
Horizonte. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.462/2007, da Comissão de Segurança Pública,
em que pleiteia sejam solicitada ao Secretário de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana informações sobre os conjuntos
habitacionais construídos pela Cohab e sobre o Programa Lares
Gerais, nos termos que especifica. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.463/2007, da Comissão de Turismo, em que
pleiteia sejam solicitadas à Secretária de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável informações sobre as ações tomadas
em relação aos assuntos debatidos em audiência pública da
Comissão, realizada na localidade de Peirópolis, relativos à
viabilização do Projeto Uberaba - Terra dos Dinossauros. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento nº 1.463/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.464/2007, da Comissão de Turismo, em que
pleiteiam sejam solicitadas à Secretária de Turismo informações sobre
as ações tomadas em relação aos assuntos debatidos em audiência
pública da Comissão, realizada na localidade de Peirópolis, relativos à
viabilização do Projeto Uberaba - Terra dos Dinossauros. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento nº 1.464/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.651/2007, da Comissão de Participação Popular,
em que pleiteia sejam solicitadas ao Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais informações sobre o cumprimento das leis
que menciona e que tratam da concessão de passe livre aos
deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal de
passageiros do Estado, além de outras que especifica. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.683/2007, da Comissão de Educação, em que
pleiteiam sejam solicitadas à Universidade do Estado de Minas Gerais
e à Universidade Estadual de Montes Claros cópias dos seus
estatutos, bem como informações acerca do número de alunos
pagantes e isentos de mensalidades em cada curso e "campi". A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento.na forma
do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (-Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento nº 1.683/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.690/2007, da Comissão de Direitos Humanos,
em que pleiteiam sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social
informações sobre a construção de nova cadeia pública no Município
de Piranga, ou de reforma da cadeia atual, interditada pelo Corpo de
Bombeiros Militar. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar a Mesa, os
Deputados e as Deputadas presentes neste Plenário e Minas Gerais.
Sr. Presidente, a minha fala é breve. Já me manifestei anteriormente,
mas quero reforçar uma solicitação feita pelos trabalhadores da
educação de Minas Gerais. Quero ainda transmitir as suas aspirações
e reivindicações, que estão sendo feitas hoje, aqui, na praça da
Assembléia.

Hoje a nossa fala trata exatamente deste tema tão importante para
Minas, a educação; uma educação que precisa passar
prioritariamente pela valorização dos servidores, uma das políticas
públicas mais importantes, considerada assim pela população e
referendada por ela.

Quero também falar da importante organização histórica da qual
também fiz parte, no início da sua construção, quando ainda era União
dos Trabalhadores de Ensino - UTE. Depois, ao longo dos anos,
transformou-se no Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação
de Minas Gerais - Sind-UTE. Registro a luta permanente do Sind-UTE
e de todos os servidores da educação, primeiramente para se ter uma
educação de qualidade, depois para se ter a valorização dos
educadores em Minas Gerais e no Brasil e, a partir daí, também um
atendimento de qualidade à nossa população.

Então, Deputada Ana Maria, algumas questões foram apresentadas
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ao Governador de Minas, e queremos reforçá-las neste momento.
Já realizamos esse debate na coordenação intersindical, que reúne

grande parte das categorias de servidores em Minas Gerais, incluindo
os da saúde e da educação.

Neste momento, estamos debatendo o reajuste dos servidores da
saúde e também a permanência da carga horária de 30 horas para os
técnicos em enfermagem da Fhemig.

Relativamente à educação, queremos registrar sua pauta de
reivindicações, que está sendo apresentada à Secretaria de Educação
e ao governo de Minas Gerais. Primeiramente, faz-se necessário
regulamentar as tabelas salariais, a lei que as aprovou, exatamente
naquele ponto fundamental: o reposicionamento considerando tempo
de serviço e de habilitação dos nossos servidores. Depois, tem-se de
corrigir as tabelas salariais. Não queremos, em Minas Gerais, o teto,
mas, sim, o piso salarial, para garantir a valorização dos nossos
educadores.

O governo de Minas discutiu um piso de R$850,00. O governo
federal está apresentando um piso de R$950,00, e os trabalhadores
da educação apresentam uma proposta com piso diferenciado para os
diversos níveis: R$840,00 para o nível médio e R$1.260,00 para o
nível superior com jornada de 24 horas; R$1.050,00 para o nível
médio e R$1.575,00 para o nível superior com jornada de 30 horas.
Há mais propostas apresentadas além desse valor para jornada
superior a 40 horas. Esse debate é fundamental para que Minas
Gerais considere a importância da categoria dos trabalhadores em
educação.

Há também mais algumas propostas importantes, como a
concessão do vale-transporte para os trabalhadores que necessitam
de condução para ir ao trabalho e tíquete-alimentação para todos.
Registro que tramita nesta Casa uma emenda que foi discutida com o
governo. Queríamos o benefício para todos os mineiros, mas o que foi
possível até o momento é que as cidades acima de 100 mil habitantes
tenham vale-transporte para todos os servidores do Estado, incluindo
os da educação. Repito: queremos que o benefício seja para todo o
Estado de Minas Gerais. Até o presente momento a proposta é que
isso ocorra nas cidades acima de 100 mil habitantes.
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Queremos também a recomposição do salário-família e a
valorização dos trabalhadores da educação para que, garantindo o
pagamento por habilitação, possam traduzir no incentivo financeiro os
cursos de formação. Para ter qualidade no ensino é preciso que os
nossos educadores estejam habilitados, e, para conseguirem essa
habilitação, precisarão fazer curso de formação, o que requer
recursos. Portanto, é preciso o comprometimento do Estado de Minas
Gerais com o plano de carreira para garantia da habilitação.

Outro ponto importante para democratizar a educação em Minas
Gerais se refere às eleições diretas para as nossas escolas públicas,
garantindo a presença de todos, independentemente do número de
chapas inscritas. Assim, a comunidade fará a escolha, sendo
determinado o período de gestão. Isso é significativo, pois às vezes a
comunidade participa, indica e depois a sua decisão não é
referendada pela direção, pelo governo e pela Secretaria de
Educação.

Há mais uma reivindicação dos educadores: reestruturação do
Ipsemg, que é efetivamente o cuidado com a saúde e a aposentadoria
dos nossos trabalhadores em educação, especialmente na ampliação
dos serviços e do quadro de funcionários, para termos informatização,
médicos para as áreas com maior demanda, enfim, atendimento mais
digno em todo o Estado.

No interior, especialmente, há uma reclamação permanente a
respeito da necessidade de ampliar o atendimento e as
especialidades, de melhorar o quadro de funcionários, para que o
Ipsemg efetivamente atenda ao conjunto dos servidores do Estado de
Minas Gerais.

Essas, Deputado Padre João, são algumas reivindicações
apresentadas nas negociações com o governo de Minas, por meio do
Sind-UTE e da Bancada de Oposição do PT, para ajustar essa pauta
de reivindicações à valorização da educação e do magistério no
Estado. É importante este momento de discussão sobre a educação
em Minas. Hoje temos um plano de desenvolvimento da educação,
temos o Fundeb, temos mais investimentos e mais recursos federais
para a educação em todo o País. Os Municípios estão recebendo
mais investimentos para a educação infantil. Há também a valorização
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do ensino fundamental, a ampliação das escolas técnicas
profissionalizantes no ensino médio e a expansão das nossas
universidades federais em todo o País e no Estado de Minas Gerais. A
educação realmente é prioridade nacional e precisa do cuidado de
todos nós. Hoje o Presidente Lula tem sinalizado a importância da
educação por meio do Plano de Desenvolvimento da Educação,
dizendo que não há desenvolvimento e crescimento do País que não
venha e não passe pela valorização da educação e dos trabalhadores
da área. Então, que Minas faça esse dever de casa, valorize os
nossos trabalhadores, todas as nossas escolas públicas e que traduza
isso em bons salários, dignidade e qualidade de ensino para o Estado.

Quero parabenizar o Sind-UTE e a nossa categoria, que aqui se
encontra, mais uma vez, manifestando que é resistente na luta. Ao
longo de muitos anos, traduz que a educação deve ser prioridade de
todos os governos, do governo municipal, de Minas e do Presidente
Lula. Que avancemos numa concepção de educação para todos,
numa concepção de educação para a cidadania, para a participação e
para a luta, respeitando democraticamente toda diversidade e todas
as posições. A educação é importante para humanizar a sociedade
pelo conhecimento, possibilitando, assim, escolhas para a vida e
garantindo que as pessoas sejam cada vez mais emancipadas, no
papel de sujeito da sua história. A educação tem um papel importante
e fundamental na construção da cidadania, da democracia e da luta
pela liberdade, para que as pessoas possam construir seus destinos
com suas próprias escolhas.

Essa é a educação que desejamos para a nossa Minas Gerais e
para o nosso país. Valorizando os trabalhadores, valorizando seu
salário, sua carreira, sua habilitação e sua formação, garantimos a
educação de qualidade e acabamos com a evasão escolar, fazendo
com que as nossas crianças permaneçam nas escolas. Queremos
também ampliar o debate em Minas Gerais. Queremos uma escola de
tempo integral para a nossa juventude. Queremos superar os altos
índices de violência e de criminalidade na infância, na adolescência e
na juventude. Queremos ter escola em tempo integral, não apenas em
alguns turnos. Queremos a educação em tempo integral para alunos e
professores, para termos qualidade de ensino e facilidade para
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construir um destino e um futuro melhor para a nossa juventude.
Esse é o apelo que faço desta tribuna ao Governador de Minas, que

olhe para a educação de Minas, a fim de melhorar nossos índices de
qualidade para que nossas crianças permaneçam na escola e
recebam de fato uma educação de qualidade.

Ontem foi dia 13/5/2008, e a abolição da escravatura até então não
se concretizou. Ainda existem muitas questões para serem discutidas
em Minas sobre o combate ao racismo e à discriminação. Temos uma
reivindicação importante a fazer, que é implantar, nas escolas públicas
de Minas Gerais, garantir na legislação, o estudo da história da África,
da história dos afrodescendentes, a fim de que a luta contra a
discriminação seja cada vez mais forte, para que respeitemos todas
as diferenças e que negros e negras tenham uma participação efetiva
na educação e na construção da cidadania. Parabéns pela presença e
pela manifestação. Vamos continuar firmes na luta e perseverantes,
porque não há vitória sem luta. Essa é a bandeira da classe
trabalhadora. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto
Abramo solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente José Henrique, caros
companheiros, colegas Deputados e Deputadas, hoje tivemos a
satisfação e a felicidade de almoçar com o querido amigo e ex-
Governador Newton Cardoso e trocar algumas idéias sobre política do
nosso PMDB.

Nesta semana estivemos em Teófilo Otôni, nossa cidade, na nossa
região, comemoramos o Dia das Mães em Caraí, numa seresta em
praça pública com o meu amigo Túlio Ribeiro e, Sr. Presidente,
trazemos alguns assuntos para comentar. Recebemos lá a visita dos
consultores do Banco Internacional para a Reconstrução e o
Desenvolvimento - Bird -, que está aplicando um volume substancial
de recursos no Programa de Combate à Pobreza Rural. Esse é um
programa muito importante, tocado pelo Idene, que faz parte da
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
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Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas. Os consultores visitaram
projetos em Carlos Chagas, Serra dos Aimorés, Pavão, Itabirinha. E
não visitaram projetos em Teófilo Otôni porque não há nenhum projeto
na cidade, lamentavelmente. Parece-me que não se conseguiu montar
projetos lá.

E aqui cabe uma reflexão, Sr. Presidente. Quando fui Prefeito pela
primeira vez em Teófilo Otôni, criamos associações comunitárias
rurais em todos os recantos do Município - 47 entidades
representativas do setor rural. Teófilo Otôni, naquela época, tinha 12
Distritos e povoados. Um deles cresceu tanto que o transformamos
em cidade: Novo Oriente de Minas. E levou mais um Distrito, então
hoje temos 10 Distritos e povoados numa área de quase 4.000km²,
com 4.640km de estrada, um Município grande e necessitado dos
projetos do Programa de Combate à Pobreza Rural. No entanto não
conseguimos entender se o Idene não está esforçando-se. Já tivemos
lá dois Diretores - um Diretor companheiro nosso de Maxacalis e uma
Diretora de Governador Valadares. Então não sei se é o Idene que
não está esforçando-se. Não indicamos ninguém, por isso não temos
nenhuma responsabilidade. Desde 1984 montamos, com todo o
carinho, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que
funcionava como órgão assessor da Prefeitura. Em função disso,
criamos o Programa Municipal de Pólos Agrícolas, com 10 pólos, em
que cada um tinha seu centro comunitário rural e seu trator agrícola
para arar a terra de graça para os pequenos produtores. Fornecemos
sementes, assistência técnica gratuita, fizemos crescer o setor rural
da nossa terra. Quando o governo Aécio Neves lançou o PCPR, fiquei
numa alegria imensa. Pensei: puxa vida, tudo o que fiz no passado
será valorizado agora com o PCPR. Vai haver recurso, vai haver
dinheiro.

A Prefeitura não precisa bancar sozinha esse grande projeto de
pólos agrícolas que fizemos, o qual nos obrigou, Sr. Presidente, em
pouco tempo, a construir em Teófilo Otôni um Ceasa, tal foi o
crescimento da produção, em função do programa municipal de pólos
agrícolas, que criamos a partir de 1983 até 1988.

Vem o governo do Estado, num momento importante, olhando com
carinho para nossa região, e implanta o Programa de Combate à
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Pobreza Rural, com recursos do Bird, um organismo internacional. No
entanto, nós, em Teófilo Otôni, ficamos assistindo à inauguração, à
visita, a projetos e subprojetos em Carlos Chagas, em Serra dos
Aimorés, em Pavão e em Itabirinha de Mantena. São competentes os
Prefeitos dessas cidades.

O que me estranha, Sr. Presidente, em relação ao Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural, que criamos, é que a atual
mandatária da cidade não o reconheceu e fez um outro, a fim de ter o
controle político da instituição, mas, por incrível que pareça, ele não
está funcionando. Os técnicos do Idene me informam que o Conselho
não consegue, por meio das entidades filiadas, apresentar projetos.
Não havendo projeto, não há como liberar dinheiro. Fico na dúvida se
peço à Raquel Tupinambá para me explicar o que está acontecendo.
E ela não quer explicar. Na verdade, não há projeto. Ninguém explica
por que não há dinheiro, não há projeto e não sai dinheiro para as
associações rurais do Município de Teófilo Otôni.

Fico preocupado com essa situação. Quem está errando? É o
Idene? Ele está falhando em Teófilo Otôni? Há três anos, esse projeto
está em atuação, mas não se consegue aprovar um projeto para a
nossa cidade. Aprovamos para Catuji, para Carlos Chagas, para Serra
dos Aimorés e para Pavão. Por que Teófilo Otôni, cidade-pólo do
Nordeste mineiro, que tem uma infra-estrutura de representação da
zona rural fantástica, criada por nós, não consegue?
Lamentavelmente, criou-se um novo conselho, e não está havendo
entendimento entre ele e o Idene.

Gostaria, Sr. Presidente, de pedir à direção do Idene, à nossa
Secretária Elbe Brandão, que informasse a este Deputado se a culpa
é dos técnicos do Idene, do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural ou da Prefeitura de Teófilo Otôni. O fato é que não estão
acontecendo os projetos.

Um outro fato deixa-nos perplexos, Sr. Presidente. Perguntei à
Câmara de Vereadores, por meio do Presidente Norton Neiva, o que
estava acontecendo, pois 540 localidades dos Vales do Mucuri, do
Jequitinhonha e do São Mateus estão com concorrência pública em
andamento para as obras de água e esgoto tratados, mas não havia
nenhuma de Teófilo Otôni, que têm 10 Distritos e povoados. Vejam
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bem, nenhuma! Alega-me o Presidente Norton Neiva que a Prefeita
não mandou para a Câmara a lei autorizativa para que se pudesse
votar a inclusão dos 10 Distritos e povoados de Teófilo Otôni no
programa da Copanor, em que cada Distrito e povoado, com suas
respectivas populações, receberiam os serviços de água e esgoto
tratados, com o preço reduzido em torno de 30% a 35% da tarifa que
é normalmente paga à Copasa.

Fico me perguntado, Sr. Presidente, o que está acontecendo na
nossa terra. Por que essas coisas que levamos para lá acabam não
resultando em nada? A Copanor está instalada em Teófilo Otôni, por
uma decisão desta Assembléia, que a criou, e pelo Governador, que
me permitiu que ela tivesse a sua sede instalada lá. Teófilo Otôni, com
seu Rio Pretinho, com seu Brejão, com Pedro Versiani, com Crispim
Jaques Bias Fortes, com todos os Distritos e povoados, não será
beneficiada neste ano, lamentavelmente, pela Copanor, com serviço
de água e esgoto tratados, porque a nossa Prefeita não mandou os
projetos para a Câmara Municipal.

Sr. Presidente, fico ainda mais preocupado quando vejo, na revista
“Veja”, de âmbito nacional, matéria sobre Itabirito, de 38 mil
habitantes, ressaltando o fato de que a cidade não precisa do Fome
Zero. Infelizmente, a minha Teófilo Otôni precisa. Tínhamos 23
cozinhas comunitárias nos bairros mais pobres, nos distritos e
povoados, para atender à população carente. Cada usuário da
cozinha pagava, para almoçar ou para jantar, zero real. Não precisava
nem dar o seu nome. A cozinha era mantida pela Prefeitura a custo
zero para os seus usuários. Há um ano e meio, a Prefeitura da minha
cidade, Teófilo Otôni, está anunciando um restaurante popular, cuja
alimentação sairia a R$1,00 para o usuário. A Prefeitura pagaria
R$1,40. O prato de comida ficaria por R$2,40. Consegui o prato a
R$0,74. Fazem o anúncio, mas nada acontece. Anunciam milhões e
milhões do PAC, mas esse dinheiro parece que empacou no meio do
caminho. Não chega a Teófilo Otôni de jeito nenhum. Não começam
nada. É só blablablá, conversa e fuxico.

Dizem que o Lula irá a Teófilo Otôni. Quero ir com ele para aplaudi-
lo, afinal é homem que respeito. É o nosso Presidente, no qual votei, a
quem apoiei. Iremos lá, com toda a Bancada estadual e federal do
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PMDB. Nós o receberemos para ver se, dessa forma, Teófilo Otôni
poderá desencavar a caveira de burro que enterraram na cidade, nos
últimos três anos e meio. Não sei se sabem que, no interior, dizem
que uma cidade não evolui se enterraram uma caveira de burro na
praça principal. De lá, já desenterrei até restos mortais. Fiz ali uma
estrutura melhor para evitar que alguém imaginasse que os restos
mortais de Teófilo Otôni, localizados na Praça Tiradentes, pudessem
ser confundidos com caveira de burro. E a cidade explodiu em
crescimento.

Agora, todavia, estamos suspeitando que realmente há alguma
coisa errada. Foram três anos e meio, Sr. Presidente. Está aqui a
enquete sobre minha cidade, a pesquisa feita pelo jornal “O Tempo”,
de circulação em todo o Estado, e em muitos outros Estados da
Federação, que mostra que 59,2% da população de Teófilo Otôni
reprovam a atual administração. Alguns detalhes dessa pesquisa são
interessantes. Veja, Sr. Presidente: 3,73% dos moradores afirmam
que a atual gestão tem cumprido as promessas de campanha.
Somente 3,73% afirmam que a atual Prefeita tem cumprido as suas
promessas de campanha, o que mostra que, efetivamente, estamos
vivendo do discurso, da fala. Isso não é brincadeira. Aliás, tenho o
maior respeito pela cidadã, Prefeita da minha terra. Respeito pessoal
por sua vida, por sua forma muito gentil e simpática de ser; todavia,
fico imaginando como alguém se elege para quatro anos e trabalha
seis meses, oito meses, nove meses. Afinal, já se passaram três anos
e três meses. Arranjamos dinheiro para asfaltar o acesso a um bairro
importante, chamado Turma Trinta e Sete, há mais de um ano.
Erraram no projeto, e a emenda parlamentar do Deputado Federal
Ademir Camilo não pôde ser aplicada porque a Prefeitura não
conseguiu acertar o projeto.

Sr. Presidente, a minha cidade está sofrendo. Deixei, em caixa,
R$1.200.000,00, do projeto Somma, para calçamento de ruas. A
Prefeitura devolveu esse dinheiro ao BDMG porque foi incompetente
para continuar o calçamento das ruas, que eu já havia começado, que
estava no meio do caminho.

Eu tinha mais R$810.000,00 da Copasa de compensação por
estradas para calçamento de ruas, Sr. Presidente, mas a Prefeita
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devolveu esses recursos porque não soube aplicá-los.
Houve uma pequena enchente em Teófilo Otôni, e Lula mandou

R$2.000.000,00. Devolveram R$900.000,00 porque só conseguiram
aplicar R$1.100.000,00. O que está acontecendo em Teófilo Otôni,
com todo o respeito que tenho pela nossa Prefeita e pelas pessoas, é
o mais absoluto descalabro administrativo.

As pessoas não estão preparadas para administrar. Mesmo porque
temos o Secretário de Fazenda, que veio da Jaíba e que só diz que
encontrou com o Lula, que falou com ele, que Lula vai lá e que Lula
vem cá. Temos outro Secretário que é de Valadares. Tínhamos um
outro Secretário que era de Ipatinga. Esse foi pior porque no primeiro
ano desviou R$1.500.000,00 do caixa da saúde e colocou no caixa-
geral da Prefeitura. No segundo ano, desviou R$1.350.000,00 e
colocou no caixa-geral da Prefeitura para tapar os buracos, para
conseguir a aparência de que o governo ia bem. E foi embora.
Desapareceu, sumiu.

O assessor principal, o Chefe de Gabinete da Prefeita, também
sumiu, foi embora. Já trocaram de Secretário várias vezes. Colocaram
agora mais quatro novos Secretários. E as coisas não funcionam.

Peço ao Presidente que me dê mais 2 minutos apenas para concluir.
Nesta semana, passando pela minha terra, tive a grata surpresa de

ver que acenderam as luzes da iluminação do Rio Todos os Santos,
que há um ano estava pronta, mas não se acendia a luz de jeito
nenhum.

De outra parte, uma outra notícia muito ruim. Conseguimos
R$16.000.000,00 com o Secretário de Saúde, Marcus Pestana, para
dar suporte à saúde de Teófilo Otôni. Interessante, Sr. Presidente, que
o prazo venceu para aplicar uma parte desse dinheiro. Um
hemocentro seria construído em Teófilo Otôni, mas essa verba já foi
para Governador Valadares porque a Prefeitura não teve a
capacidade para comprar o terreno para fazer a obra de
R$2.000.000,00.

Essa situação me preocupa muito porque acontece em um momento
em que o Presidente Lula quer ajudar e que o Governador Aécio
Neves também quer ajudar e não conseguimos ser ajudados.
Estamos andando para trás, na dinâmica da marcha a ré. É preciso
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que os nossos companheiros, os nossos concidadãos de Teófilo Otôni
prestem atenção nas coisas, porque precisamos pensar de fato em
fazer alguma coisa para que esses recursos sejam aprovados.

Sr. Presidente, no próximo dia 27 estaremos com o programa desta
Assembléia que se chama “Minas de Minas”, para discutir mineração.
Nessa discussão teremos a presença de todos os Prefeitos da região
e de todas as entidades representativas de classe e profissionais,
para debater a mineração. Teófilo Otôni é tida como a Capital mundial
das pedras preciosas, mas, quando se fala em mineração, não se fala
nas gemas coradas que hoje representam cerca de R$250.000.000,00
de exportação para a balança comercial brasileira, mas que poderiam
estar rendendo US$3.000.000.000,00 se houvesse a aplicação
correta. Discutiremos tudo isso em Teófilo Otôni.

A despeito de não haver governo em nossa cidade, da absoluta
ausência de governo, veremos se conseguimos, por meio do
Governador Aécio Neves e do Presidente Lula, fazer alguma coisa
para dar um pouco mais de alento e de esperança ao nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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 Padre João. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre
João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, colega Deputado Getúlio
Neiva, pessoas que nos acompanham pela TV Assembléia, gostaria
de fazer um balanço desta semana e também da semana passada.
Tivemos três momentos importantes, sobretudo para a região de
Congonhas e Ouro Branco, próximo a Paraopeba. Primeiro, foi a
realização do seminário “Minas de Minas”, em Congonhas, que foi um
grande sucesso, com mais de 150 participantes e mais de 12
Municípios presentes, com propostas interessantes de rever a lei da
tributação sobre a mineração em Minas ou a partir de Minas. Grande
parte da extração mineral está nessa região.

Pelo que sabemos, de acordo com a Lei Kandir, as empresas que
extraem o minério para a exportação, como, por exemplo, a Vale, têm
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uma isenção do tributo para a exportação, o que, na verdade, não
gera tantas divisas como dizem. E, quando a exportação do minério
bruto é para a exportação, sem agregar valor nenhum, isso não gera
emprego, como dizem que gera. E ainda ficam os problemas
ambientais. É uma atividade necessária, mas não na velocidade em
que estão fazendo, por não ter sustentabilidade econômica, social e
ambiental para o povo. A situação é grave. Se a extração do minério
fosse feita de forma moderada, de certa forma garantiríamos as
nossas reservas; no entanto, da forma como essa extração vem
sendo feita, estão apenas garantindo reservas em outros países e
continentes.

Não posso negar o anseio que a nossa população tem em relação a
esse seminário, com os seus desdobramentos concretos e com as
propostas vindas das regiões, o qual terá o seu desfecho nos dias 9,
10, 11 e 12, no Plenário desta Casa.

Outro ponto a que gostaria de referir é a audiência pública sobre a
Copasa realizada nesta semana, para discutir a situação de
Congonhas. Só para se ter uma idéia do que foi dito nessa audiência,
o mais grave foi o descontrole das contas de água, em mais de
R$1.000,00 ou R$1.500,00, o que gera uma desconfiança em relação
às cobranças de R$90,00 e de R$100,00. Será que estão sendo
justas? O grande problema é a falta de critério na instalação dos
hidrômetros. Numa mesma rua, existem 10 casas com hidrômetros e
outras 20 ou 30 sem, além de outras ruas sem nenhum planejamento,
o que permite que, nessa mesma rua, famílias vejam pessoas
abusando do uso de água, enquanto outras famílias pagam contas
caras. Houve um apelo, durante a audiência, para que se cobrasse
tarifa mínima, em torno dos R$19,00, para todas as famílias de
Congonhas, até que sejam instalados os hidrômetros pelo menos em
90% das residências. Esse foi o apelo do Prefeito e também o nosso,
até com requerimento.

Deputado Fábio Avelar, de repente somos surpreendidos por uma
pessoa do Município de Congonhas que começou a divulgar que a
Copasa definiu que cobrará uma tarifa mínima dos moradores de
Congonhas. No entanto a diretoria, a Presidência da Copasa nem
sequer comunicou esse fato à Assembléia Legislativa.
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Nem precisava ser ao Deputado, mas à Casa, em consideração pela
audiência pública realizada aqui. A diretoria da Copasa nem sequer
comunicou ao Prefeito. Fui à Copasa com ele solicitar que cobrassem
a tarifa mínima para garantir a paz no Município. Com esse gesto, a
diretoria da Copasa foi desrespeitosa para com a Assembléia
Legislativa e para com o Prefeito Municipal, Anderson Cabido, a
primeira pessoa que deveria receber comunicação, além desta Casa.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Padre João,
cumprimento-o pelo pronunciamento. Na realidade, deveríamos estar
aqui comemorando essa grande conquista da população de
Congonhas. Realizamos uma audiência pública muito representativa,
e, pelo conhecimento que tenho do Presidente da Copasa, acredito
que tenha sido um ruído na comunicação. O Márcio é uma pessoa
que respeita muito esta Casa.

Mas Congonhas é uma cidade muito querida por todos nós. Eu
mesmo tenho um grande amigo comum com o Prefeito, o Dr. Lúcio
Vasconcelos, que também nos procurou para falar da dificuldade que
aquela comunidade vivia. Contatamos a Presidência da Copasa, que
ficou de estudar essa situação. Também não fui informado e acredito
que tenha sido um ruído na comunicação, talvez um descuido. Mas o
importante é que temos que comemorar essa grande vitória que a
comunidade teve. Essa reivindicação foi justa, pois a Copasa precisa
dessa cobrança por meio da medição do hidrômetro, que é um
instrumento de justiça social e faz a cobrança do que é gasto
efetivamente; porém, não seria justo uns pagarem antes de outros. A
Copasa foi sensível, atendeu à reivindicação da comunidade, e isso é
o importante. Temos que comemorar a justiça que foi concretizada
pela Copasa; a exemplo também de um projeto que conseguimos
aprovar nesta Casa e está para o Governador sancionar, que viabiliza
a justiça social, por meio da medição individualizada em condomínios
verticais e horizontais. Obrigado.

O Deputado Padre João - Obrigado. Outro assunto que desejo
abordar diz respeito a uma conquista da comunidade de Ouro Preto,
Ouro Branco e região. Já foi discutida nesta Casa a instalação do
Parque Estadual da Serra de Ouro Branco. Na semana passada
fomos surpreendidos com a notícia de que haveria uma reunião no
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IEF com uma determinada empresa, na qual celebrariam uma espécie
de contrato garantindo uma licença para instalação do chacreamento
na Serra de Ouro Branco, uma espécie de condomínio fechado. Na
negociação, estariam cedendo outra área para instalação do parque.
Isso repercutiu de forma negativa em Ouro Branco, mas quero
tranqüilizá-la, pois tivemos uma audiência no próprio IEF, quando nos
asseguraram que se trata apenas de um pedido e que não existe
nenhum entendimento nem apoio a essa proposta. Até porque seria
inaceitável o chacreamento no alto da serra, marco zero da Serra do
Espinhaço, com grande biodiversidade e com vegetação endêmica,
apresentando alguns tipos que só existem ali. Disseram-nos ainda que
poderia haver alguma coisa no Incra, mas procuramos esse órgão e
fomos informados de que não ali há qualquer cessão ou licença para
instalação de chacreamento. Ou seja, não há autorização nem no IEF
nem no Incra. Daí, a importância de a comunidade permanecer unida
para garantir-nos mais um parque estadual em uma área rica e bela,
como a Serra de Ouro Branco. Cabe lutar também para que tenhamos
toda a parte de infra-estrutura.

Outro tópico que quero abordar é a situação da BR-040, que
visitamos anteontem e que foi assunto de audiência pública realizada
ontem. Podemos fazer um balanço positivo dessa audiência, da qual
saímos convictos da urgência de algumas interferências nessa
rodovia, como a obra na curva do Ribeirão do Eixo, o recapeamento e
a duplicação na zona urbana de Congonhas e de Lafaiete, além da
sinalização indispensável para garantir a segurança de todos os que
trafegam nessa importante rodovia do nosso país, a qual corta o
nosso Estado e nos liga à grande Capital do Rio de Janeiro. Resta-
nos, portanto, fazer esse empenho na Gasmig e na Cemig, para
favorecer a Feam a subsidiar o Copam, para que a licença seja
apreciada pelo Copam no próximo mês. É preciso garantir que tenham
todos os dados necessários para que isso seja colocado na pauta da
próxima reunião do Copam e, assim, possibilitar o início das obras da
Rodovia do Minério, medida indispensável e de urgência. Sabemos
que não é a Rodovia do Minério que vai tirar em torno de 80% das
carretas dali e que a medida definitiva para essa situação é a
duplicação da BR, o que tem de contar com o empenho de todos nós,
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também dos Deputados, sobretudo dos Deputados Federais.
Outro tópico importante que abordamos para encerrar a nossa fala

diz respeito aos servidores do Estado da educação e da saúde. O
projeto de lei, principalmente para a saúde, vai na contramão da
proposta do governo federal, pois, enquanto este tenta reduzir a
jornada de trabalho para 30 horas, o Estado de Minas Gerais quer
ampliá-la para 40 horas. Ou seja, vamos na contramão e sentimo-nos
envergonhados ao encontrar, tanto na saúde quanto na educação,
pessoas que ainda têm o piso salarial abaixo do salário mínimo.
Podem argumentar que há outras conquistas, mas elas só existem
enquanto a pessoa está na vida ativa; sabemos que ela perde a
grande parte depois que se aposenta, ou seja, no momento em que
mais precisa. É por isso que também temos de ser responsáveis na
valorização dessas pessoas que dedicam e doam a vida para garantir,
de um lado, vida e saúde, e, de outro, educação ao nosso povo. Eram
essas as nossas considerações.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaríamos de aproveitar a oportunidade, nesta tarde, para repercutir
uma audiência pública que tivemos ontem nesta Casa. Estivemos
ausentes do Plenário em parte da reunião, e alguns colegas devem ter
abordado aqui esse tema. O Deputado Padre João, em sua fala, fez
referência a essa importante audiência, na qual tratamos das
questões ligadas à BR-040. A audiência foi decorrente de um
requerimento aprovado por esta Casa, apresentado pelo ilustre
Deputado Padre João, uma pessoa que tem conhecimento profundo
da situação daquela importante BR, importante rodovia para Minas e
para o Brasil, como um todo. Tivemos oportunidade, na segunda-feira
próxima passada, de fazer uma visita “in loco”, juntamente com a
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Estivemos
presentes este Deputado e os Deputados Padre João, João Leite,
Juninho Araújo, Vice-Presidente da comissão, representando o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, que estava em viagem, e a
Deputada Maria Lúcia Mendonça. Lá, mais uma vez, tivemos
oportunidade de constatar a precariedade em que se encontra a BR-
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040, com alguns trechos bastante perigosos, colocando
constantemente a vida das pessoas em risco, principalmente as que
necessitam da rodovia para sua atividade profissional e de lazer
durante todo o dia. Ontem, terça-feira, tivemos aqui uma audiência
pública com bastantes subsídios para discutir, debater e escutar todas
as pessoas envolvidas, que vêm apresentando a esta Casa denúncias
sobre a BR-040. A audiência terminou às 19 horas e nela, mais uma
vez, ficou constatada a necessidade e urgência de uma mobilização
não só desta Casa, mas de toda a sociedade, para enfrentarmos esse
problema. Digo isso pela fala do Dr. Edson Aires, representante do
DNIT. Embora seja responsável pelo DNIT em Minas Gerais, somos
sabedores da sua impossibilidade de estar aqui alavancando os
recursos necessários para o Estado, porque essa alavancagem de
recursos depende de uma vontade política do governo federal. O Dr.
Edson exerce um cargo técnico, de carreira, mas, pela sua fala,
tivemos oportunidade de constatar a gravidade da falta de
planejamento para aquela importante BR. O Dr. Edson informou que
todas as balanças na rodovia estão desativadas e não há sequer
previsão para se ativá-las novamente. Temos informações também de
que os sinalizadores e as lombadas eletrônicas estão paralisados, em
virtude do término de contrato com as empreiteiras e as
subempreiteiras. Informou ainda que a única fonte de recurso previsto
para a BR-040 como um todo é um projeto de manutenção e
preservação do trecho por dois anos. É importante salientar que,
desde dezembro do ano passado, esse trecho está sem manutenção
alguma porque o contrato foi encerrado no final do ano passado, e o
novo, como informado pelo Dr. Edson, tem previsão de
disponibilização talvez para o primeiro semestre deste ano. Já foi
licitado, mas não há ainda data prevista para o início das obras de
manutenção emergencial, porque a situação é a mais preocupante
possível. Esse é um primeiro ponto. Tivemos também nessa audiência
uma informação importante - aliás, foi uma informação do Deputado
Padre João -, que é a disponibilidade de a empresa privada estar ali
implementando uma rodovia alternativa que possibilitará a eliminação
de quase 90% do transporte de minério, de carga pesada naquele
trecho, nas proximidades do trevo da Ferteco. Essa rodovia já está



731

licitada e com todo o projeto concluído, detalhado, e aguarda tão-
somente o processo de licenciamento ambiental, que também está
concluído, para ser apresentado no Copam - aliás, esta Casa tem
assento como conselheiro titular o Deputado Sávio Souza Cruz, e a
mim como suplente. Estamos apenas aguardando uma anuência da
Cemig e da Gasmig para que esse processo seja encaminhado ao
Copam. Já fizemos um apelo à Cemig a fim de que agilize todo esse
processo, para que tenhamos condições... Segundo informações do
Dr. Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, essa rodovia,
Deputados Padre João e João Leite, teria condições de ser concluída
ainda este ano e antes do período das chuvas. Então, essas são as
ações que foram efetivadas ontem. Mais do que isso, por meio de
uma iniciativa do Deputado João Leite, assinada por mim e pelo ilustre
Deputado Juninho Araújo, Vice-Presidente da Comissão de
Transportes, tivemos ontem oportunidade de assinar com o Deputado
João Leite uma ação civil pública. Agora à tarde, minutos antes de
chegarmos ao Plenário, entregamo-la ao Dr. Tarcísio Henrique Filho,
ilustre Procurador-Chefe da Promotoria Pública Federal em Minas,
que ficou bastante preocupado com o que lhe apresentamos. Além
disso, informou a nós e ao Deputado João Leite, que também deverá
abordar esse tema, que naquela Promotoria existe uma ação civil
pública para reiniciar de imediato as balanças da BR-040. Essas são
as notícias. Finalizando a minha fala, Sr. Presidente, falarei o que foi
dito pelo representante do DNIT. Fomos informados de que não há
ação alguma no DNIT com o intuito de duplicar a BR-040 nem
anteprojeto, projeto e recurso financeiro. Não há nada previsto nem
projeto para este ano. E mais ainda, disse-nos que, com a
implementação de um projeto dessa envergadura, é necessária uma
mobilização intensa de todo segmento da sociedade e de um tempo
muito grande para a maturação desse empreendimento, desde a
concepção inicial, a elaboração do projeto, o licenciamento ambiental
e o início da implantação das obras. Portanto, devemos procurar estar
sempre em vigilância, atentos a todo movimento, sensibilizando, de
certa maneira, as nossas autoridades, com o intuito de que nasça de
Minas uma frente parlamentar. Essa que estou aqui hoje lançando já
conta com a assinatura de alguns parlamentares. Tenho certeza de
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que vários parlamentares, principalmente aqueles que têm uma
votação na região e necessitam daquela rodovia, abraçarão essa
causa. Quer dizer, uma frente parlamentar para defender e lutar pela
duplicação da BR-040, desde o trevo de Ouro Preto até Juiz de Fora.
Esse é o sonho de todos nós, mineiros. Temos de abraçá-lo. É
necessária muita luta e uma mobilização constante não somente de
nós, Deputados, e de lideranças regionais, mas também de todos os
Prefeitos, Vereadores ONGs. Gostaria de ressaltar trabalhos
importantes que vêm sendo realizados, como o Movimento pela Vida,
da cidade de Lafaiete. É um grupo cujo trabalho nasceu de uma
tragédia ocorrida na BR-040 e que hoje presta um grande serviço
àquelas pessoas que lutam pela revitalização da BR-040. Mais uma
vez, vão aqui os nossos agradecimentos. Precisamos contar, cada
vez mais, com a iniciativa de entidades como essa a fim de estarem
juntamente conosco iniciando e implementando essa luta, que, aliás,
sabemos, será árdua. Todavia, se tivermos o companheirismo, a
dedicação, a persistência e a garra de todos nós, certamente será
vitoriosa. Muito obrigado, Deputado João Leite.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, pela
ordem, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar V.
Exa., o Deputado Padre João e os telespectadores da TV Assembléia.
Nesses minutos, gostaria de abordar o tema tratado, há pouco tempo,
por nós, e provocado pelo ex-Deputado Arnaldo Penna. Certo dia, ele
me ligou - enviou-me vários jornais de Conselheiro Lafaiete - e falou-
me da situação da BR-040. Então procuramos mais informações a
esse respeito. A visita de segunda-feira deixou-nos estarrecidos com o
risco permanente que a população de Minas Gerais vem enfrentando
naquela via. Vimos descalabros, coisas que não podemos aceitar. Por
isso é importante uma ação imediata de todos, como a audiência
pública de ontem, solicitada pelo Deputado Padre João, e a nossa
visita hoje ao Dr. Tarcísio Henriques Filho, Procurador-Chefe da
Procuradoria da República em Minas Gerais, a quem agradecemos a
maneira cordial da qual nos recebeu. Notamos também como o
Procurador está preocupado com a situação. Ele nos perguntou,
Deputado Padre João, se deveríamos fechar a BR-040. Respondemos
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a ele: “não se preocupe, Procurador, que o povo a fechará”. Portanto
ninguém suporta mais. Durante o tempo que ficamos com o
Procurador-Chefe, vimos as várias ações e ainda notamos a
preocupação que ele tem tido em relação à BR-040. O Deputado
Fábio Avelar já citou uma ação civil pública, e solicitamos a ele que
nos informasse onde ela está tramitando. Queremos fazer uma visita
ao Juiz, para que sejam imediatamente reativadas as balanças, não
só na BR-040, mas também em todas as estradas federais em Minas
Gerais. Não é possível mais convivermos com o excesso de peso dos
caminhões e carretas nas nossas vias, destruindo assim um
patrimônio que pertence ao povo brasileiro. Notamos também a
preocupação do Procurador-Chefe em relação aos acidentes.
Enquanto estávamos lá, ele recebeu o retorno do Sr. Valtair
Vasconcelos, Superintendente-Geral da Polícia Rodoviária Federal em
Minas Gerais, que informava o estarrecedor número de acidentes na
BR-040 nesse trecho - 900 acidentes nesse período. Isso é algo
impressionante, um desprezo total com a vida das pessoas. Não é
possível convivermos com o descaso em relação à BR-040. A via que
liga Brasília ao Rio de Janeiro, liga Belo Horizonte ao Rio de janeiro,
liga Belo Horizonte a Brasília, está abandonada pelo governo federal,
abandonada pelo DNIT. O Procurador-Chefe da Procuradoria da
República em Minas Gerais perguntou-nos o que queríamos, se seria
que ele entrasse com uma ação civil pública. Dissemos ao Procurador
que era isso que queríamos. Desejamos que seja ajuizada
imediatamente uma ação civil pública contra o DNIT, contra o governo
federal, para que se tomem providências imediatas em relação ao
trecho. Mostramos as fotos enviadas pelo Sr. Sandoval, usuário da
via, cujas imagens refletem especialmente o trecho do muro atirantado
no quilômetro 590, aproximadamente, próximo ao Viaduto das Almas,
em que a pista sumiu, desapareceu, e onde estão acontecendo vários
acidentes. Esse levantamento da Polícia Rodoviária Federal nos dará
um retrato dos quilômetros e dos lugares com o maior número de
acidentes. Já sabemos que é justamente no local onde a pista sumiu e
na curva do Ribeirão do Eixo que acontece o maior número de
acidentes. Deputado Padre João, lá ocorreram 900 acidentes. Essa é
a conta que o povo de Minas Gerais está pagando por trafegar nessa
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via. É lamentável! Mas confiamos no trabalho do Dr. Tarcísio
Humberto Parreiras Henriques Filho, Procurador-Chefe da
Procuradoria da República em Minas Gerais. Temos aqui a solicitação
feita por mim, pelo Deputado Juninho Araújo e pelo Deputado Fábio
Avelar, protocolizada agora na Procuradoria, para que se tomem,
imediatamente, medidas cabíveis contra o DNIT e o governo federal,
em defesa do povo de Minas Gerais. Não vamos parar mais. Já
dissemos ao Procurador-Chefe que, se ele não fechar a BR-040, o
povo o fará. Se o DNIT não realizar as obras de segurança nesses
quilômetros, o povo fechará a rodovia. Esperamos medidas para o
que acontece na BR-040. Estamos perdendo vidas ali. Não é possível
que, para haver desenvolvimento, percamos vidas. Não aceitamos
isso. Parabenizo a iniciativa do Deputado Fábio Avelar para termos
uma frente parlamentar SOS-040. Temos de salvar essa importante
rodovia, que pertence ao povo de Minas Gerais, e exigir a sua
imediata duplicação. 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,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
amanhã, dia 15, 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 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2008
Às 19h11min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, e ela
é subscrita pelo membro da Comissão presente. A Presidência
informa que a reunião se destina a realizar audiência pública para
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debater com o escritor Bernado Joffily a histórica Guerrilha do
Araguaia, o qual na oportunidade estará lançando o livro "O Gigante
da Guerrilha - Osvaldão e a saga do Araguaia”. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Jô Moraes,
Deputada Federal; Heloísa Greco, Coordenadora do Instituto Helena
Greco de Direitos Humanos e Cidadania; Maria Elisa Orlando,
sobrinha do "Osvaldão"; Gilse Cosenza, militante de direitos humanos
da Comissão dos Anistiados Políticos, e os Srs. Tilden Santiago, ex-
Embaixador do Brasil em Cuba e Assessor Especial da Presidência da
Cemig; Nilmário Miranda, ex-Secretário Nacional de Direitos Humanos
e ex-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados e Vice-Presidente da Fundação Perseu Abramo; Bernado
Joffily, jornalista e autor do livro "O Gigante da Guerrilha - Osvaldão e
a saga do Araguaia", 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, 13 de maio de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Hely Tarqüínio -

Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura.

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

1.765/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
do Município de Campestre, com sede no Município de Campestre.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.765/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores do Município de Campestre,
que tem como finalidade precípua congregar os produtores rurais e
melhorar suas condições socioeconômicas.

Para atingir esses objetivos, faz o levantamento das reais demandas
desse segmento relacionadas com educação, saúde e cultura; oferece
prestação de quaisquer serviços que possam contribuir para o
fomento e a racionalização das explorações agropecuárias; firma
convênios com entidades públicas e privadas para subsidiar suas
iniciativas.

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

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

nº 1.765/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.109/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Olhos d’Água do Oeste, com sede no Município de
João Pinheiro.

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 2.109/2008 pretende declarar de utilidade pública
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o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Olhos d’Água do
Oeste, com sede no Município de João Pinheiro, que tem como
finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida dos moradores
locais.

Com esse propósito, incentiva a criação de agroindústria para
promover a geração de emprego e renda na região; orienta sobre a
preservação do meio ambiente; implementa atividades nas áreas de
educação, cultura, esporte e lazer; defende os direitos da criança, do
adolescente e do idoso; desenvolve serviços de assistência social;
representa os associados junto a entidades públicas e privadas,
defendendo seus interesses e reivindicações.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.109/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.114/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
epígrafe visa dar denominação ao trecho da Rodovia MG-455 que liga
os Municípios de Uberlândia e Campo Florido.

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 2.114/2008 pretende dar a denominação de

Virgílio Galassi ao trecho da Rodovia MG-455 que liga os Municípios
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de Uberlândia e Campo Florido.
Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar justa

homenagem à memória de Virgílio Galassi, eminente homem público,
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Uberlândia.

O homenageado realizou uma sólida carreira política, voltada para a
comunidade e para o desenvolvimento da cidade, exercendo
mandatos de Vereador, Prefeito Municipal e Deputado Federal.

Entre suas realizações, estão a implantação do distrito industrial; o
saneamento de 100% da cidade; a construção do estádio do Parque
do Sabiá e de diversos viadutos; a implantação da Escola Agrotécnica
Federal; e o início do processo de despoluição do Rio Uberabinha.
Figura, ainda, como membro fundador da primeira escola de Medicina
do Município.

Por todos esses feitos, a homenagem que lhe está sendo prestada é
oportuna e meritória.

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

2.114/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.155/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar denominação ao trecho que liga os Municípios de
Barão de Monte Alto e Patrocínio do Muriaé.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão
colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.155/2008 pretende dar a denominação de

Rodovia Deputado Telêmaco Pompei ao trecho que liga os Municípios
de Barão de Monte Alto e Patrocínio do Muriaé.
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Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar justa
homenagem à memória de Telêmaco Pomei, eminente homem
público, pelos relevantes serviços prestados ao Município de
Patrocínio do Muriaé.

Cidadão exemplar, realizou uma sólida carreira política, voltada para
a comunidade e para o desenvolvimento da cidade e da região,
exercendo os mandatos de Vereador, Vice-Prefeito, Deputado
Estadual e Federal.

Em vista disso, entendemos justo e oportuno que se lhe seja
prestada a homenagem pretendida pelo projeto de lei em análise,
emprestando seu nome para denominar o trecho rodoviário entre os
Municípios de Barão de Monte Alto e Patrocínio do Muriaé.

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

2.155/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.169/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Ubaense de Paraplégicos,
com sede no Município de Ubá.

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 2.169/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Ubaense de Paraplégicos, entidade sem fins lucrativos
que tem por escopo promover o bem-estar, a valorização e a
integração das pessoas carentes portadoras de deficiência junto à
comunidade de Ubá.

Com esse propósito, mantém uma oficina para reparos em
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aparelhos utilizados por esse segmento, como cadeiras de rodas,
bengalas, muletas, que são cedidos aos menos favorecidos; ampara
seus assistidos com medicamentos e alimentação; promove encontros
visando à troca de experiências e conhecimento de oportunidades de
reabilitação.

Diante dessas considerações, entendemos que a instituição merece
o título de utilidade pública.

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

nº 2.169/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.240/2008

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 a Ação Social Nossa Senhora
Aparecida do Mantiqueira – Creche Benedita Hilídia da Silva Rezende,
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 2.240/2008 pretende 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, que tem como finalidade precípua a assistência à criança,
priorizando a primeira infância.

Para lograr tal meta, elabora e promove estratégias e ações
comprometidas com o atendimento às necessidades dos 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
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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.

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

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

nº 2.240/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.249/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Adeodato – Ambad –, com sede no Município de Santa Luzia.

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 2.249/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro Adeodato, com sede no
Município de Santa Luzia, que tem como finalidade precípua
congregar órgãos e pessoas interessadas em defender os direitos e
as demandas da comunidade local.

Dessa maneira, apóia e promove a realização de seminários,
congressos e feiras, participando ativamente dos eventos, objetivando
o fortalecimento e o desenvolvimento do capital social e humano do
referido bairro; celebra convênios com entidades públicas e privadas
para subsidiar suas iniciativas; promove intercâmbio entre a
comunidade e os órgãos legalmente constituídos, junto aos quais
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defende seus interesses e reivindicações; estimula o bom convívio
entre os moradores.

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

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

nº 2.249/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.271/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Corpo de Bombeiros Voluntários
de Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

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 2.271/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, que tem como
finalidade precípua congregar pessoas e lideranças comunitárias para
planejar ações integradas de segurança que resultem na melhoria da
qualidade de vida dos moradores locais.

Na consecução de seus objetivos, combate incêndios, presta
socorro a vítimas de deslizamento de terra, desabamentos, enchentes
e acidentes automobilísticos, executa ações de defesa civil e promove
o voluntariado.

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

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

nº 2.271/2008 em turno único.
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Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.291/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados – Apac de Caratinga, com sede no Município de
Caratinga.

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 2.291/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Apac de Caratinga, que tem como finalidade precípua auxiliar as
autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, em todas as tarefas
ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários no Município.

O trabalho desenvolvimento pela entidade visa, também,
proporcionar aos assistidos sua recuperação e inserção na sociedade,
bem como prestar-lhes assistência e às suas famílias nas áreas de
educação, saúde e profissionalização. Dessa maneira, busca diminuir
os índices de criminalidade na região, concorrendo para a segurança
púbica e tranqüilidade daquela comunidade.

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

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

nº 2.291/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.269/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.269/2007
institui normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos e à Política
Estadual de Resíduos Sólidos.

A matéria foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça,
tendo recebido parecer pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas nºs 1 a 16, por ela apresentadas.

À proposição foi anexado o Projeto de Lei nº 1.996/2008, que dispõe
sobre a criação do Programa Estadual de Reciclagem Ambiental
Participativa – Perap – por meio da inclusão das instituições de ensino
estaduais e suas conveniadas e a concessão de Créditos Acadêmicos
Ambientais – Caam – e dá outras providências.

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

Fundamentação
O projeto de lei em análise, do Governador do Estado, dispõe sobre

a gestão dos resíduos sólidos em Minas Gerais. A gestão de resíduos
sólidos se insere no tema do saneamento básico. Em janeiro de 2007,
a União editou a Lei Federal nº 11.445, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico, definindo-o como o conjunto de
serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de abastecimento
de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de
resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Tais serviços serão prestados com base na universalização do
acesso, na eficiência, na transparência das ações e no controle social.
Terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre
que possível, prevendo-se a remuneração pela cobrança dos serviços
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos por meio de
taxas ou tarifas.

No que diz respeito aos resíduos sólidos, especificamente, em
setembro de 2007 o Presidente da República encaminhou ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 1.991/2007, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. O projeto federal incumbe aos
Municípios a gestão dos resíduos sólidos e orienta as ações públicas
nesse setor. Ao ser estabelecida uma política local de resíduos, em
conformidade com as exigências propostas, entre as quais a
elaboração de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, os
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Municípios terão acesso a recursos da União destinados a
empreendimentos e serviços relacionados com a limpeza urbana. O
projeto dispõe que compete ao gerador a responsabilidade pelos
resíduos sólidos gerados, inclusive as etapas de acondicionamento,
disponibilização para coleta, tratamento e disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos.

Na mensagem em que apresenta a proposta de política estadual de
resíduos sólidos para exame desta Casa, o Governador do Estado diz
que “o projeto de lei dispõe sobre a matéria de forma abrangente, sem
contemplar especificidades de determinados tipos de resíduos, que
deverão ser objeto de deliberações normativas específicas”.

Estruturado em 66 artigos, o projeto do Executivo se propõe a definir
as diretrizes e os fundamentos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos, pautada por princípios como os da não-geração, da redução,
do reaproveitamento, da reciclagem, do tratamento e da disposição
final ambientalmente adequada.

Define-se como um dos fundamentos dessa política a
responsabilidade socioambiental compartilhada entre o setor público,
geradores, transportadores, distribuidores e consumidores no fluxo de
resíduos sólidos. Outro fundamento é a integração das ações de
governo nas áreas de meio ambiente, ciência e tecnologia, educação,
saneamento básico, recursos hídricos, saúde pública,
desenvolvimento econômico e urbano, inclusão social e erradicação
do trabalho infantil.

Entre os instrumentos da proposta governamental, destacamos: o
Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos, com base em
padrões setoriais e definição de metas e prazos; o sistema integrado
de informações estatísticas, voltadas para as ações relativas à gestão
dos resíduos sólidos; inventário estadual de resíduos sólidos
industriais; a previsão orçamentária de recursos financeiros
destinados às práticas de prevenção à poluição gerada pelos resíduos
sólidos, bem como à recuperação de áreas contaminadas; os
incentivos fiscais, financeiros e creditícios destinados às atividades
que adotem medidas de não-geração, redução da geração,
reutilização, reaproveitamento, reciclagem, tratamento ou disposição
final de resíduos sólidos; os incentivos para pesquisa e
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desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à gestão de resíduos
sólidos e os programas de incentivo voltados aos mercados locais
para a comercialização ou consumo de materiais recicláveis ou
reciclados.

A existência de uma Política de Resíduos Sólidos Municipal é
considerada uma condição para que o Estado estruture linhas de
financiamentos e repasse recursos aos Municípios para a implantação
e a manutenção de projetos de disposição final ambientalmente
adequada de resíduos. É condição também para que os Municípios
possam beneficiar-se de incentivos fiscais estabelecidos pelo Estado
para aquisição de equipamentos apropriados ao setor de limpeza
urbana.

O projeto prevê, também, o apoio às organizações de catadores de
materiais recicláveis, medida exaustivamente discutida e reivindicada
no âmbito do seminário legislativo “Lixo e cidadania: políticas públicas
para uma sociedade sustentável”, promovido pelo Parlamento mineiro.
Conforme dispõe o art. 59 do projeto analisado, na hipótese de
ocorrência de atividades desenvolvidas em torno de lixões já
existentes, como, por exemplo, a catação de materiais, o Município
deverá apresentar proposta de inserção social para as famílias de
catadores, incluindo programas de ressocialização para crianças,
adolescentes e adultos, e a garantia de meios para que estes passem
a freqüentar escolas, medidas que devem integrar o Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Município.

Sobre essa questão, destacamos dois dispositivos no projeto: o art.
34, que determina ao Estado estruturar linhas de financiamentos para
atender às iniciativas de infra-estrutura física e equipamentos para as
organizações produtivas de materiais recicláveis; e o art. 35, que
estabelece para o poder público estadual a obrigação de editar leis
com o objetivo de promover incentivos fiscais, financeiros ou
creditícios para o desenvolvimento de programas para a gestão
integrada de resíduos, em parceria com as organizações de catadores
e outros operadores de resíduos sólidos.

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou 16 emendas, com o objetivo de fazer alguns ajustes no
projeto; entretanto, reconheceu que a proposição está sintonizada
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com os fundamentos, diretrizes e procedimentos que norteiam a futura
lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que tem como
substrato, além da legislação federal e da estadual vigentes, muitas
das contribuições da Comissão Nacional de Política de Resíduos, do
Congresso Nacional.

As emendas propõem: reunião em um só artigo, sob a denominação
de “princípios fundamentais”, dos princípios e dos fundamentos
listados, respectivamente, nos arts. 6º e 7º; alteração do art. 16, que
submete a importação, a exportação e o transporte de resíduos
perigosos a prévia autorização dos órgãos ambientais competentes,
sob a alegação de que a matéria é da competência privativa da União;
alteração dos arts. 20 e 43, para resguardar o princípio da autonomia
municipal. O primeiro impõe ao poder público municipal o dever de
instituir incentivos econômico-financeiros nos Planos de
Gerenciamento. O segundo determina ao Estado e aos Municípios
adotar instrumentos econômicos para estimular programas de coleta
seletiva eficientes e eficazes e para incentivar os Municípios dispostos
a receber resíduos sólidos provenientes de soluções consorciadas;
supressão do art. 61 e alteração do art. 64, que tratam da
transgressão às disposições da lei e sujeitam os infratores às
penalidades previstas na legislação federal aplicável. Argumenta-se
que a matéria se encontra disciplinada de forma esparsa,
principalmente em atos infralegais. Para maior segurança jurídica,
sugeriu-se o estabelecimento, de forma genérica, das modalidades de
sanção administrativa cabíveis, sem tipificar as condutas, que deverão
ser objeto de regulamentação; supressão dos arts. 12 e 13, que
determinam, respectivamente, o modo e a forma de custeio pelo qual
o Município prestará o serviço de limpeza urbana e a obrigatoriedade
de remuneração, pela instituição de taxas ou tarifas diferenciadas, dos
serviços de limpeza urbana, tratamento e disposição final dos
resíduos urbanos; supressão dos arts. 44 e 45, por obrigarem o
Município a cobrar dos geradores de resíduos sólidos tarifas ou taxas
e estabelecerem o objetivo que se pretende alcançar com a tarifa ou a
taxa.

Como se sabe, a Assembléia Legislativa já debateu o tema resíduos
sólidos em diferentes ocasiões, tendo propiciado, aliás, subsídios para
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a comissão que elaborou previamente o anteprojeto de lei da Política
Estadual de Resíduos Sólidos. Embora não tenham sido mencionadas
no documento, algumas leis estaduais, todas elas originadas no Poder
Legislativo, também abordam facetas da questão dos resíduos
sólidos. Essas leis têm caráter diretivo para as ações do Executivo, o
qual tem balizado suas decisões, praticamente, a partir de resoluções
do Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama – e de um
conjunto de deliberações normativas do Conselho Estadual de Meio
Ambiente – Copam. É o caso, por exemplo, da Deliberação Copam nº
52, de 2001, e de outras que a complementam, por força das quais
todos os Municípios já deveriam ter implantado, no mínimo, aterros
controlados (no caso daqueles Municípios com menos de 50 mil
habitantes), e aterros sanitários (no caso dos com mais de 50 mil
habitantes). No entanto, estatísticas oficiais informam que, em
fevereiro de 2007, havia 519 lixões, 17 aterros sanitários e 207 aterros
controlados, o que demonstra quanto ainda falta para uma situação
sanitária realmente satisfatória.

Entre as leis propostas pela Assembléia Legislativa que tratam da
questão dos resíduos sólidos, citamos a Lei nº 13.766, de 2000,
oriunda de proposição de nossa autoria, que estabelece para o Estado
a obrigação de apoiar os Municípios na implantação da coleta seletiva
de lixo. Segundo essa lei, incumbe ao Copam baixar normas e
estabelecer procedimentos para o recolhimento, o reaproveitamento, a
disposição final, a reciclagem e outras formas de processamento de
lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias usadas, tendo por diretriz
atribuir ao gerador a responsabilidade pelo destino final desses
materiais e rejeitos. Citamos, também, a Lei nº 16.682, de 2007, de
autoria do Deputado Biel Rocha, que dispõe sobre a implantação de
programa de redução de resíduos por empreendimento público ou
privado degradador ou potencialmente poluidor. Devemos reconhecer
o mérito dessa iniciativa, pois suas disposições foram acatadas no
projeto do governo entre os princípios e as diretrizes que norteiam a
ação daqueles que geram resíduos sólidos ou são responsáveis por
atividades poluidoras do meio ambiente.

Para subsidiar a discussão do projeto do Executivo, esta Comissão
promoveu, em 12/12/2007, uma audiência pública, com
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representantes da Feam, da Secretaria de Estado de Saúde, do
Sindiextra, da Câmara da Indústria Mineral da Fiemg, da Copasa, da
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Abes – e
da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU.

Merece destaque a exposição do Sr. José Cláudio Junqueira,
Presidente da Feam e coordenador da comissão que elaborou o
anteprojeto de lei. Segundo esse expositor, o trabalho dessa comissão
teria tomado como ponto de partida a pesquisa das leis existentes e
os resultados de reuniões agendadas, também no âmbito dos Copams
regionais.

A audiência possibilitou a exposição de vários pontos de vista sobre
o conteúdo do projeto, com abordagens críticas mesmo quanto às
modificações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Para não nos alongarmos muito, relataremos somente alguns
questionamentos levantados, os quais serviram de base para que
propuséssemos novas alterações às emendas e ao projeto em si. O
Sr. José Cláudio Junqueira criticou a supressão dos arts. 12 e 13,
objeto da Emenda nº 6. Alegou que seria importante manter a
previsão legal para a tarifação ou a taxação, seja de resíduos gerados
pelos domicílios, seja da limpeza urbana. Corrobora essa visão o fato
de que já estaria vencido o prazo previsto por resolução do Copam
para que os resíduos sólidos urbanos de Municípios com população
acima de 50 mil habitantes tivessem sido dispostos adequadamente.
Quinze Municípios, aproximadamente, não conseguiram adequar-se.
Essas orientações estariam agora sendo aplicadas também aos
Municípios de 30 mil a 50 mil habitantes. Embora 26 desses
Municípios já tenham obtido licença de instalação, não implantaram
ainda seus sistemas de disposição de lixo urbano por falta de recursos
financeiros, conforme alegam. Sem a cobrança nem a remuneração,
pelas Prefeituras, do serviço de limpeza urbana, faltariam recursos
para a construção e a manutenção, por exemplo, de aterros sanitários.
Assim, a legislação poderia ajudar a solucionar o problema, dando
uma base legal para o desenvolvimento de projetos regionais de
gestão de resíduos sólidos, custeados por tarifas ou taxas. Ainda de
acordo com o Presidente da Feam, seria necessária a previsão de
instrumentos econômicos para valorizar o resíduo como fonte de
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energia, o que representaria ganho ambiental, pois haveria poupança
de recursos naturais e redução de emissão de gases de efeito estufa.

Criticou também a Emenda nº 7, que altera a redação do art. 16.
Esse artigo submete a importação, a exportação e o transporte de
resíduos perigosos à prévia autorização dos órgãos ambientais
competentes. A emenda suprimiu a exigência de autorização e
substituiu-a pela exigência de comunicação. Se não se exigir
autorização, pode-se colocar em risco a segurança, a saúde e o meio
ambiente no Estado.

Quanto a esse ponto, somos de opinião que compete à União
legislar privativamente sobre o transporte, incluindo resíduos
perigosos, conforme se depreende do disposto no art. 22, XI, da
Constituição Federal. Trata-se de matéria regulamentada por meio do
Decreto Federal nº 88.821, de 1983, e pela Resolução Conama nº
001-A, de 1986.

O Presidente da Feam chamou a atenção, por fim, para a
importância da regionalização e justificou-se citando o exemplo da
Comunidade Européia, que financia a disposição final de resíduos
apenas para as estruturas regionais, considerando-se que até mesmo
os aterros sanitários seriam passivos que a sociedade estaria criando.
Salientou que se deve incentivar o aproveitamento dos resíduos como
fonte energética e o uso de biodigestores. Elogiou a proposta do
Deputado Wander Borges, autor do requerimento que deu origem à
audiência pública, de que, nos incentivos fiscais e financeiros, fossem
priorizadas as estruturas regionais consorciadas.

O representante da Secretaria de Estado de Saúde, Sr. José
Geraldo Leal de Castro, ressaltou que seria importante que o projeto
estadual estivesse harmonizado com o projeto nacional. Causou-lhe
preocupação o art. 63, que proíbe o armazenamento, o depósito, a
guarda e o processamento de resíduos sólidos perigosos gerados fora
do Estado, considerados pelo Copam capazes de oferecer elevado
risco à saúde e ao meio ambiente. Essa proibição seria incômoda
porque resíduos gerados em Minas Gerais também são mandados
para fora do Estado, o que, no mínimo, exigiria uma atitude de
reciprocidade.

O representante da Fiemg, Sr. Wagner Soares Costa, ressaltou que
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a proposta do Executivo, amplamente discutida com a participação do
setor de mineração e indústria, está de acordo com as expectativas do
setor produtivo, pois dá diretrizes para que o Copam possa
estabelecer o “modus operandi” para lidar com os resíduos de acordo
com a sua classificação. Afirmou ainda que, se a lei fosse detalhista,
poderia causar problemas no futuro, pois o processo tecnológico de
tratamento de resíduos é bastante dinâmico e poderia ser engessado
pelas determinações. Em relação ao art. 63, que trata dos resíduos
perigosos recebidos de outros Estados, disse que em Minas Gerais
temos implementada a maior parte do co-processamento de resíduos,
o que cria um mercado para processamento que não se pode ignorar.

Por sua vez, a Sra. Maeli Estrela Borges, da Abes-MG, considerou
que seria possível compatibilizar as diferenças de classificação e de
definições do projeto de lei estadual com o federal e que, no caso dos
resíduos reversos, poderia ter sido dado um maior destaque para o
ciclo de vida do produto, a exemplo da Política Nacional de Resíduos
Sólidos. Quanto ao art. 63, opinou que, caso não se venha a permitir a
entrada em nosso Estado de alguns resíduos para processamento,
isso poderia vir a ser um engessamento do aperfeiçoamento de
tecnologias. Em relação ao art. 61, que remete a punição aos
infratores à Lei de Crimes Ambientais, salientou que esta não faz
menção alguma aos resíduos sólidos. Segundo ela, trata-se de uma
lei ampla e genérica. Criticou, também, o uso indistinto dos termos
“gerador” e “produtor”, preferindo a uniformização com o uso somente
de “gerador”. Posicionou-se favorável à regionalização, porém alertou
para a necessidade de um estudo de viabilidade econômica, em face
das variantes que possam onerar as iniciativas conjuntas, como as
distâncias para transporte, uma vez que a coleta ocorre todo dia.

O Sr. Lúcio Aldo Franco Manna, consultor ambiental, falou sobre a
termovalorização, ou seja, a geração de energia a partir dos resíduos,
o que poderia reduzir, para uma determinada administração pública,
em até 70% o volume do lixo gerado. Assim, esse recurso poderia ser
utilizado dentro do escopo da otimização citada no art. 18.

A Deputada Elisa Costa afirmou a importância dos projetos de
inclusão social e da formação de um sistema municipal de limpeza
urbana que passe pela coleta seletiva, pela estrutura de destinação
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final de resíduos sólidos e pelo apoio ao trabalho dos catadores. A lei
contribuiria para esse escopo. Os Municípios precisariam, também, de
mais recursos e mais vontade política para buscar soluções em
relação aos lixões, sobretudo os pequenos Municípios que, segundo
ela, teriam dificuldades de promover consórcios para solucionarem
esse problema.

O Deputado Wander Borges salientou a importância da
regionalização. Na sua opinião, talvez possamos avançar e criar um
incentivo financeiro à regionalização. Para ele, a concentração de
dinheiro – em relação a todas as áreas – na esfera da União hoje é
perniciosa ao Estado, sobretudo aos Municípios, e dificulta iniciativas
como as dos consórcios. Chamou a atenção para o fato de que no
Brasil, em que pesem todas as leis e normas existentes, 75% do
resíduos ainda são despejados em lixões.

Diante de todas essas questões, constatamos a necessidade de
realizar vários ajustes no texto, bem como de sugerir novos itens.
Apresentamos, portanto, o Substitutivo nº 1, cujos ajustes tiveram por
finalidade: a harmonização do texto com o do projeto federal;
acréscimo da definição de resíduos sólidos; estímulo ao
aproveitamento dos resíduos rurais provenientes de atividades
próprias à pecuária intensiva tecnificada; respeito ao princípio da
reciprocidade em relação à questão dos resíduos perigosos. Para
tanto, retirou-se do texto a referência à proibição, de forma que
prevaleçam as disposições da Lei nº 13.796, de 2002, que dispõe
sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das
atividades geradoras de resíduos perigosos no Estado; inclusão de
diretrizes para a logística reversa em relação à gestão dos resíduos
sólidos, por meio de uma nova seção; estímulo ao aproveitamento de
resíduos rurais orgânicos, provenientes da pecuária intensiva. Em
Minas Gerais temos de estimular, cada vez mais, projetos de pecuária
leiteira intensiva para que possamos ser capazes de coletar esses
rejeitos, usá-los em biodigestão e diminuir a pressão sobre o uso da
terra. Se investíssemos na pecuária intensiva, com técnica apropriada,
poderíamos ter a mesma produção leiteira com apenas um terço do
rebanho e com a possibilidade de, intensificada a produção, coletar os
resíduos e transformá-los em produção de energia, também para fins



753

de seqüestro e geração de créditos de carbono; uniformização das
expressões “Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos”,
“Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos”, “Plano de
Gerenciamento de Resíduos”, substituindo-as por “Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos”; acréscimo dos seguintes tópicos para
o apoio e incentivo por parte do poder público: aproveitamento
energético de resíduos sólidos orgânicos de origem urbana e rural,
aproveitamento de resíduos sólidos rurais orgânicos oriundos de
atividades de pecuária intensiva, sistemas municipais de limpeza
urbana que busquem a sustentabilidade por meio de taxas ou tarifas e
sistemas regionais de disposição final de resíduos sólidos urbanos;
utilização das expressões “destinação final” e “disposição final”, de
uso freqüente no texto, de acordo com a definição proposta para
“destinação final”; ajustes nos arts. 25, 26, 27 e 28 do capítulo “Das
Obrigações, Responsabilidades e Penalidades” do projeto original,
para sua melhor compreensão.

Com essas modificações, esperamos estar contribuindo para essa
importante iniciativa, com a qual o Estado certamente poderá agir de
forma coerente e concentrar esforços para aperfeiçoar a gestão
pública dos resíduos sólidos.

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

1.269/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 1 a 16, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A Política Estadual de Resíduos Sólidos far-se-á com base
nas normas e diretrizes estabelecidas por esta lei, em consonância
com as políticas estaduais de meio ambiente, de educação ambiental,
de recursos hídricos, de saneamento básico, de saúde, de
desenvolvimento econômico, de desenvolvimento urbano e de
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promoção da inclusão social.
Parágrafo único - Sujeitam-se à observância do disposto nesta lei os

agentes públicos e privados que desenvolvam ações que, direta ou
indiretamente, envolvam a geração e a gestão de resíduos sólidos.

Art. 2º - Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta lei,
as normas homologadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - Sisnama -, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa -, do Sistema Nacional de Metrologia e Normalização e
Qualidade Industrial - Inmetro - e da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

Art. 3º - A gestão de resíduos sólidos radioativos ou resultantes de
pesquisas e atividades com organismos geneticamente modificados
reger-se-á por legislação específica.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - avaliação do ciclo de vida do produto o estudo dos impactos

causados à saúde humana e ao meio ambiente durante o ciclo de vida
do produto;

II - ciclo de vida do produto a série de etapas que envolvem a
concepção do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o
processo produtivo, o consumo e a destinação dos resíduos;

III - coleta seletiva o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos
previamente selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de
encaminhá-los para reutilização, reaproveitamento, reciclagem,
compostagem, tratamento ou destinação final adequada;

IV - compostagem o processo de decomposição biológica de fração
orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma
população diversificada de organismos em condições controladas, até
a obtenção de um material humificado e estabilizado;

V - consórcio público o contrato firmado entre Municípios ou entre
Estado e Municípios para, mediante a utilização de recursos materiais
e humanos de que cada um dispõe, realizar conjuntamente a gestão
dos resíduos sólidos, observado o disposto na Lei Federal nº 11.107,
de 6 de abril de 2005;

VI - consumo sustentável o consumo de bens e serviços de forma a
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhor
qualidade de vida, sem comprometer o atendimento das necessidades
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e aspirações das gerações futuras;
VII - destinação final o encaminhamento dos resíduos sólidos para

que sejam submetidos ao processo adequado, seja ele a reutilização,
o reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem, a geração de
energia, o tratamento ou a disposição final, de acordo com a natureza
e as características dos resíduos e de forma compatível com a saúde
pública e a proteção do meio ambiente;

VIII - disposição final a disposição dos resíduos sólidos em local
adequado, de acordo com critérios técnicos aprovados no processo de
licenciamento ambiental pelo órgão competente;

IX - fluxo de resíduos sólidos a série de etapas por que passam os
resíduos sólidos, desde a geração até a destinação final;

X - gerador de resíduos sólidos a pessoa física ou jurídica que
descarta um bem ou parte dele, por ela adquirido, modificado,
utilizado ou produzido;

XI - gestão integrada dos resíduos sólidos o conjunto articulado de
ações políticas, normativas, operacionais, financeiras, de educação
ambiental e de planejamento desenvolvidas e aplicadas aos
processos de geração, segregação, coleta, manuseio,
acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos;

XII - gestor a pessoa física ou jurídica responsável pela gestão dos
resíduos sólidos;

XIII - limpeza pública o conjunto de ações, de responsabilidade dos
Municípios, relativas aos serviços públicos de coleta e remoção de
resíduos sólidos de geração difusa e de seu transporte, tratamento e
destinação final, e aos serviços públicos de limpeza em logradouros
públicos e corpos d’água e de varrição de ruas;

XIV - logística reversa o conjunto de ações e procedimentos
destinados a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos
geradores, para que sejam tratados ou reaproveitados, em seu próprio
ciclo produtivo ou no ciclo produtivo de outros produtos;

XV - manejo integrado de resíduos sólidos a forma de
operacionalização dos resíduos sólidos gerados pelas instituições
privadas e daqueles de responsabilidade dos serviços públicos,
compreendendo as etapas de redução, segregação, coleta,
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manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento,
transbordo, triagem, tratamento, comercialização e destinação final
adequada dos resíduos, observadas as diretrizes estabelecidas no
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

XVI - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o documento
integrante do processo de licenciamento que apresenta um
levantamento da situação, naquele momento, do sistema de manejo
dos resíduos sólidos, a pré-seleção das alternativas mais viáveis e o
estabelecimento de ações integradas e diretrizes relativas aos
aspectos ambientais, educacionais, econômicos, financeiros,
administrativos, técnicos, sociais e legais para todas as fases de
gestão dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação
final;

XVII - prevenção da poluição ou redução na fonte - não-geração - a
adoção de práticas, processos, materiais ou energias que evitem ou
minimizem, em volume, concentração ou periculosidade, a geração de
resíduos na fonte, nas atividades de produção, transporte, consumo e
outras, com o objetivo de reduzir os riscos para a saúde humana e
para o meio ambiente;

XVIII - reaproveitamento o processo de utilização dos resíduos
sólidos para outras finalidades, sem sua transformação biológica,
física ou química;

XIX - reciclagem o processo de transformação de resíduos sólidos,
que pode envolver a alteração das propriedades físicas ou químicas
dos mesmos, tornando-os insumos destinados a processos
produtivos;

XX - resíduos sólidos os resíduos em estado sólido ou semi-sólido
resultantes de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição, inclusive os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água e os resíduos gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos de água;

XXI - resíduos sólidos domiciliares os provenientes de residências,
edifícios públicos e coletivos e os de comércio, serviços e indústrias,
desde que apresentem as mesmas características dos provenientes
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de residências;
XXII - resíduos sólidos especiais ou diferenciados os que, por seu

volume, grau de periculosidade ou degradabilidade ou por outras
especificidades, requeiram procedimentos especiais ou diferenciados
para seu manejo e destinação final, considerando os impactos
negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente;

XXIII - resíduos sólidos pós-consumo os resultantes do descarte de
bens duráveis, não duráveis ou descartáveis pelo consumidor após
sua utilização original;

XXIV - resíduos sólidos reversos os que, por meio da logística
reversa, podem ser tratados e reaproveitados em novos produtos, na
forma de insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos;

XXV - responsabilidade compartilhada o princípio que, na forma da
lei ou do contrato, atribui responsabilidades iguais para geradores de
resíduos sólidos, pessoas públicas ou privadas, e seus contratados,
quando esses geradores vierem a utilizar-se dos serviços de terceiros
para a execução de qualquer das etapas da gestão, do gerenciamento
e do manejo integrado dos resíduos sólidos sob sua responsabilidade;

XXVI - responsabilidade socioambiental compartilhada o princípio
que imputa ao poder público e à coletividade a responsabilidade de
proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações;

XXVII - reutilização o processo de utilização dos resíduos sólidos
para a mesma finalidade, sem sua transformação biológica, física ou
química;

XXVIII - tecnologias ambientalmente adequadas as tecnologias de
prevenção, redução, transformação ou eliminação de resíduos sólidos
ou poluentes na fonte geradora que visam à redução de desperdícios,
à conservação de recursos naturais, à redução, à transformação ou à
eliminação de substâncias tóxicas presentes em matérias-primas ou
produtos auxiliares, à redução da quantidade de resíduos sólidos
gerados por processos e produtos e à redução de poluentes lançados
no ar, no solo e nas águas;

XXIX - tratamento o processo destinado à redução de massa,
volume, periculosidade ou potencial poluidor dos resíduos sólidos, que
envolve alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas;

XXX - unidade recicladora a unidade física, de propriedade de
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pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha
como objetivo reciclar resíduos sólidos;

XXXI - unidade receptora de resíduos sólidos a instalação licenciada
pelos órgãos ambientais para a recepção, a segregação e o
acondicionamento temporário de resíduos sólidos;

XXXII - usuário dos serviços de limpeza pública o indivíduo que
produz resíduos sólidos de geração difusa ou aufere efetivo proveito
da prestação dos serviços de limpeza pública;

XXXIII - valorização de resíduos sólidos a requalificação do resíduo
sólido como subproduto ou material de segunda geração, agregando-
lhe valor por meio da reutilização, do reaproveitamento, da
reciclagem, da valorização energética ou do tratamento para outras
aplicações.

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 5º - Os resíduos sólidos serão classificados quanto à natureza e
à origem, com vistas a atribuir responsabilidades e dar-lhes a
adequada destinação.

§ 1° - Quanto à natureza, os resíduos sólidos serão  classificados
como:

I - resíduos Classe I - Perigosos aqueles que, em função de suas
características de toxicidade, corrosividade, reatividade,
inflamabilidade, patogenicidade ou explosividade, apresentem
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental;

II - resíduos Classe II - Não-perigosos, sendo:
a) resíduos Classe II-A - Inertes aqueles que, quando amostrados de

uma forma representativa e submetidos a um contato estático ou
dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente,
não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água
vigentes, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor;

b) resíduos Classe II-B – Não-inertes aqueles que não se
enquadram nas classificações de resíduos Classe I – Perigosos ou de
resíduos Classe II-A – Inertes, nos termos desta lei, podendo
apresentar propriedades tais como biodegradabilidade,
combustibilidade ou solubilidade em água.
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§ 2° - Quanto à origem, os resíduos sólidos serão c lassificados
como:

I - de geração difusa os produzidos individual ou coletivamente, por
geradores dispersos e não identificáveis, pela ação humana, animal
ou por fenômenos naturais, abrangendo os resíduos sólidos
domiciliares, os resíduos sólidos pós-consumo e aqueles provenientes
da limpeza pública;

II - de geração determinada os produzidos por gerador específico e
identificável.

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I
Dos princípios e diretrizes

Art. 6º - São princípios que orientam a Política Estadual de Resíduos
Sólidos:

I - a não-geração;
II - a prevenção da geração;
III - a redução da geração;
IV - a reutilização e o reaproveitamento;
V - a reciclagem;
VI - o tratamento;
VII - a destinação final ambientalmente adequada;
VIII - a valorização dos resíduos sólidos.
Art. 7° - São diretrizes da Política Estadual de Re síduos Sólidos:
I - a participação da sociedade no planejamento, na formulação e na

implementação das políticas públicas, bem como na regulação, na
fiscalização, na avaliação e na prestação de serviços, por meio das
instâncias de controle social;

II - a promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico;
III - a integração das ações de governo nas áreas de meio ambiente,

ciência e tecnologia, educação, saneamento básico, recursos hídricos,
saúde pública, desenvolvimento econômico e urbano, inclusão social
e erradicação do trabalho infantil;

IV - a universalidade, a regularidade, a continuidade e a
funcionalidade dos serviços públicos de manejo integrado de resíduos
sólidos;
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V - a responsabilidade socioambiental compartilhada entre poder
público, geradores, transportadores, distribuidores e consumidores no
fluxo de resíduos sólidos;

VI - o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de
materiais recicláveis e reciclados, bem como o desenvolvimento de
novos produtos e processos, com vistas a estimular a utilização das
tecnologias ambientalmente adequadas;

VII - a integração, a responsabilidade e o reconhecimento da
atuação dos catadores nas ações que envolvam o fluxo de resíduos
sólidos, como forma de garantir-lhes condições dignas de trabalho;

VIII - a descentralização político-administrativa;
IX - a integração dos entes federados na utilização das áreas de

destinação final de resíduos sólidos;
X - a constituição de sistemas de aprovisionamento de recursos

financeiros que garantam a continuidade de atendimento dos serviços
de limpeza pública e a adequada destinação final;

XI - o direito à informação quanto ao potencial impacto dos resíduos
sólidos sobre o meio ambiente e a saúde pública;

XII - a promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis;
XIII - a adoção do princípio do poluidor pagador;
XIV - o desenvolvimento de programas de capacitação técnica e

educativa sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos
sólidos.

Seção II
Dos objetivos

Art. 8º - A Política Estadual de Resíduos Sólidos tem por objetivos:
I - estimular a gestão de resíduos sólidos no território do Estado, de

forma a incentivar, fomentar e valorizar a não-geração, a redução, a
reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, a geração de energia,
o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos sólidos;

II - preservar a saúde pública, proteger e melhorar a qualidade do
meio ambiente;

III - sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância de
sua participação na gestão de resíduos sólidos;

IV - gerar benefícios sociais, econômicos e ambientais;
V - estimular as soluções intermunicipais e regionais para a gestão
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integrada dos resíduos sólidos;
VI - estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias

e processos ambientalmente adequados para a gestão dos resíduos
sólidos.

Art. 9º - Para alcançar os objetivos previstos no art. 8º, cabe ao
poder público:

I - supervisionar e fiscalizar a gestão dos resíduos sólidos efetuada
pelos diversos responsáveis, de acordo com as competências e
obrigações estabelecidas na legislação;

II - desenvolver e implementar, nos âmbitos municipal e estadual,
programas e metas relativos à gestão dos resíduos sólidos;

III - fomentar:
a) a destinação dos resíduos sólidos de forma compatível com a

saúde pública e a proteção do meio ambiente;
b) a ampliação de mercado para materiais reutilizáveis,

reaproveitáveis e recicláveis;
c) o desenvolvimento de programas de capacitação técnica contínua

de gestores na área de gerenciamento e manejo integrado de
resíduos sólidos;

d) a divulgação de informações ambientais sobre resíduos sólidos;
e) a cooperação interinstitucional entre os órgãos das três esferas

de governo e destes com os comitês de bacias hidrográficas;
f) a implementação de programas de educação ambiental, com

enfoque específico nos princípios estabelecidos por esta lei;
g) a adoção de soluções locais ou regionais no equacionamento de

questões relativas ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta,
ao transporte, ao tratamento e à destinação final de resíduos sólidos;

h) a valorização dos resíduos sólidos e a instituição da logística
reversa;

i) a formação de organizações, associações ou cooperativas de
catadores dedicados à coleta, à separação, ao beneficiamento e à
comercialização dos resíduos sólidos;

j) a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios;
l) a utilização adequada e racional dos recursos naturais;
m) a recuperação e remediação de vazadouros, lixões e áreas

degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos;
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n) a sustentabilidade econômica do sistema de limpeza pública;
o) a inclusão social dos catadores;
p) o desenvolvimento e a implementação, nos níveis municipal e

estadual, de programas relativos à gestão dos resíduos sólidos que
respeitem as diversidades e compensem as desigualdades locais e
regionais;

q) o incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento
integrado de resíduos sólidos, com a criação e a articulação de fóruns
e de conselhos municipais e regionais para garantir a participação da
comunidade;

r) a instituição de linhas de crédito e financiamento para a
elaboração e a implantação de Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos;

s) o incentivo à parceria entre o Estado, os Municípios e entidades
privadas;

t) o apoio técnico e financeiro aos Municípios na formulação e na
implantação de seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos;

u) a implementação de novas fontes de informação sobre perfil e
impacto ambiental de produtos e serviços, por meio do incentivo à
autodeclaração na rotulagem, à divulgação de dados sobre a
avaliação do ciclo de vida do produto e à certificação ambiental;

v) as ações que visem ao uso racional de embalagens;
x) as pesquisas epidemiológicas em áreas adjacentes a usinas de

reciclagem, aterros sanitários, lixões e pontos de despejos, para
monitoramento de agravos à saúde decorrentes do impacto causado
por essas atividades.

Seção III
Dos instrumentos

Art. 10 - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos:
I - os indicadores para o estabelecimento de padrões setoriais

relativos à gestão dos resíduos sólidos;
II - os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborados

com base em padrões setoriais, com definição de metas e prazos;
III - a cooperação técnica e financeira para viabilização dos objetivos

da Política Estadual de Resíduos Sólidos;
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IV - o sistema integrado de informações estatísticas, voltadas para
as ações relativas à gestão dos resíduos sólidos;

V - o inventário estadual de resíduos sólidos industriais, instituído
pela Resolução Conama 313, de 2002;

VI - a previsão orçamentária de recursos financeiros destinados às
práticas de prevenção à poluição gerada pelos resíduos sólidos, bem
como à recuperação das áreas contaminadas por estes;

VII - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios destinados às
atividades que adotem medidas de não-geração, redução da geração,
reutilização, reaproveitamento, reciclagem, geração de energia,
tratamento ou disposição final de resíduos sólidos;

VIII - o controle e a fiscalização;
IX - os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão

ambiental pelas empresas;
X - os incentivos para pesquisa e desenvolvimento de novas

tecnologias ligadas à gestão de resíduos sólidos;
XI - os programas de incentivo à comercialização e ao consumo de

materiais recicláveis ou reciclados, voltados para os mercados locais;
XII - o planejamento regional integrado da gestão dos resíduos

sólidos nas microrregiões definidas por lei estadual;
XIII - as auditorias para os projetos implantados no Estado que

recebam recursos públicos estaduais ou federais ou financiamento de
instituições financeiras.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I
Disposições preliminares

Art. 11 - São serviços públicos de caráter essencial, de
responsabilidade do poder público municipal, a organização e o
gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos domiciliares.

Parágrafo único - A coleta, o acondicionamento, o armazenamento,
o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos
deverão ocorrer em condições que garantam a proteção à saúde
pública, a preservação ambiental e a segurança do trabalhador.
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Art. 12 - Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam
obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada
e em local acessível ao sistema público de coleta regular, cabendo-
lhes observar as normas municipais que estabeleçam a seleção dos
resíduos no local de origem e indiquem as formas de
acondicionamento para coleta.

Art. 13 - A coleta dos resíduos sólidos urbanos se dará de forma
preferencialmente seletiva.

Art. 14 - Compete aos geradores de resíduos das atividades
industrial e minerária a responsabilidade pelo seu gerenciamento,
desde a sua geração até a destinação final, incluindo:

I - a separação e a coleta interna de resíduos de acordo com suas
classes e características;

II - o acondicionamento, a identificação e o transporte interno,
quando for o caso;

III - a manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem;
IV - a apresentação de resíduos para coleta externa, quando for o

caso, de acordo com as normas pertinentes e na forma exigida pelas
autoridades competentes;

V - o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos, na
forma exigida pela legislação pertinente.

Art. 15 – O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente
os perigosos, desde a geração até a destinação final, será feito de
forma a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde
pública, com base no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Art. 16 - A administração pública deverá optar preferencialmente,
nas suas compras e contratações, pela aquisição de produtos de
reduzido impacto ambiental, que sejam não perigosos, recicláveis ou
reciclados, devendo especificar essas características na descrição do
objeto das licitações, observadas as formalidades legais.

Seção II
Das proibições

Art. 17 – São proibidas as seguintes formas de destinação dos
resíduos sólidos:

I - lançamento “in natura” a céu aberto, sem tratamento prévio, em
áreas urbanas e rurais;
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II - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou
equipamentos não licenciados para esta finalidade, salvo em caso de
decretação de emergência sanitária e desde que autorizada pelo
órgão competente;

III - lançamento ou disposição em lagoas, cursos d’água, áreas de
várzea, cavidades subterrâneas e dolinas, terrenos baldios, poços,
cacimbas, redes de drenagem de águas pluviais, galerias de esgotos,
dutos condutores de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonados, em áreas sujeitas a inundação e em áreas de proteção
ambiental integral.

Art. 18 - Ficam proibidas, nas áreas de destinação final de resíduos
sólidos:

I - a utilização de resíduos sólidos como alimentação animal;
II - a catação de resíduos sólidos em qualquer hipótese;
III - a fixação de habitações temporárias e permanentes.
Parágrafo único - Na hipótese de ocorrência das situações previstas

nos incisos I e II do “caput” deste artigo, o Município deverá
apresentar proposta de inserção social para as famílias de catadores,
incluindo programas de ressocialização para crianças, adolescentes e
adultos e a garantia de meios para que esses passem a freqüentar a
escola, medidas que passarão a integrar o Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos do Município.

Art. 19 – O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para
armazenamento, acumulação, tratamento e disposição final de
resíduos sólidos se essas ações forem feitas de forma técnica e
ambientalmente adequada e autorizadas pelo órgão ambiental
competente.

Art. 20 - O licenciamento pelo órgão de controle ambiental para
disposição de resíduos em cava de mina exaurida, mina subterrânea
ou área degradada depende da comprovação do não-
comprometimento da qualidade do ambiente ou da saúde pública, em
conformidade com o Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Parágrafo único - O procedimento de que trata o “caput” deste artigo
não se aplica às regiões cársticas.

Seção III
Dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
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Art. 21 - A gestão integrada de resíduos sólidos compreende as
atividades referentes à elaboração e à implementação dos Planos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, assim como sua fiscalização e
seu aperfeiçoamento, e o controle dos serviços de manejo integrado
dos resíduos sólidos.

Art. 22 - Elaborarão Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos:

I - os Municípios;
II - os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,

prestadores de serviços e demais fontes geradoras previstos em
regulamento.

Parágrafo único - Os Municípios poderão estabelecer consórcios
intermunicipais para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

Art. 23 - O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será
elaborado segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei e
conterá, no mínimo:

I - informações sobre a origem, a caracterização e o volume de
resíduos sólidos gerados, bem como os prazos para sua destinação;

II - os procedimentos a serem adotados na segregação, na coleta,
na classificação, no acondicionamento, no armazenamento, no
transporte, no tratamento e na destinação final licenciada, conforme a
classificação dos resíduos sólidos, indicando-se os locais e as
condições em que essas atividades serão executadas;

III - as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de
situações de manuseio incorreto ou acidentes;

IV - a forma de operacionalização das exigências relativas à gestão
de resíduos sólidos, bem como as intervenções necessárias e as
possibilidades reais de implementação das mesmas;

V - as modalidades de manuseio que correspondam às
particularidades dos resíduos sólidos e dos materiais que os
constituem, inclusive no que se refere aos resíduos provenientes dos
serviços de saúde, com vistas à proteção da saúde pública e do meio
ambiente;

VI - os procedimentos a serem adotados pelos prestadores de
serviços e as respectivas formas de controle;
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VII - os indicadores de desempenho operacional e ambiental;
VIII - as formas de participação da sociedade no processo de

implementação, fiscalização e controle social do Plano;
IX - as ações ou os instrumentos que poderão ser utilizados para

promover a inserção das organizações produtivas de catadores de
materiais recicláveis e outros operadores de resíduos sólidos na
coleta, no beneficiamento e na comercialização desses materiais.

§ 1º - O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos
Municípios estabelecerá a forma de gestão dos resíduos sólidos de
geração difusa e conterá, além do previsto nos incisos do “caput”,
normas gerais de conduta e metas para geradores de resíduos
sólidos, bem como instruções e diretrizes para que estes elaborem
seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

§ 2º - No processo de elaboração do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, deverão ser asseguradas formas de participação da
sociedade.

Art. 24 - O acesso a recursos do Estado destinados a entidades
públicas municipais responsáveis pela gestão de resíduos sólidos de
geração difusa fica condicionado à previsão, nos Planos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios, de incentivos
econômico-financeiros que estimulem a participação do gerador, do
comerciante, do prestador de serviços e do consumidor nas atividades
de segregação, coleta, manuseio e destinação final dos resíduos
sólidos.

Seção IV
Da logística reversa

Art. 25 - A instituição da logística reversa tem por objetivos:
I - promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos

gerados seja direcionado para a sua cadeia produtiva ou para cadeias
produtivas de outros geradores;

II - incentivar a substituição dos insumos por outros que não
degradem o meio ambiente;

III - estimular a produção e o consumo de produtos derivados de
materiais reciclados e recicláveis;

IV - promover o alinhamento entre os processo de gestão
empresarial e mercadológica e os de gestão ambiental, com o objetivo



768

de estabelecer estratégias sustentáveis;
V - propiciar que as atividades produtivas alcancem níveis elevados

de eficiência e sustentabilidade.
Art. 26 - Na implementação da logística reversa, caberá:
I - ao consumidor:
a) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos

sólidos gerados e adotar práticas que possibilitem a redução de sua
geração;

b) dispor adequadamente, após a utilização dos produtos, os
resíduos sólidos reversos para coleta;

II - ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos:

a) adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os
resíduos sólidos reversos oriundos dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos;

b) articular com os geradores dos resíduos sólidos a implementação
da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos
sólidos reversos oriundos dos serviços de limpeza urbana;

c) manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos e dar
destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos;

III - ao fabricante e ao importador de produtos:
a) recuperar os resíduos sólidos na forma de novas matérias-primas

ou novos produtos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos;
b) desenvolver e implementar tecnologias que absorvam os resíduos

sólidos reversos ou eliminem-nos de sua produção;
c) manter postos de coleta de resíduos sólidos reversos disponíveis

aos revendedores, aos comerciantes e aos distribuidores e dar
destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos;

d) garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o fluxo
de retorno dos resíduos sólidos reversos;

e) divulgar informações sobre a localização dos postos de coleta dos
resíduos sólidos reversos e mensagens educativas de combate ao
descarte inadequado, por meio de campanhas publicitárias e
programas;

IV - aos revendedores, aos comerciantes e aos distribuidores de
produtos:
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a) receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma
ambientalmente segura, os resíduos sólidos reversos oriundos dos
produtos revendidos, comercializados ou distribuídos;

b) manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos
disponíveis aos consumidores;

c) informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos
reversos e sobre seu funcionamento.

Art. 27 - Os resíduos sólidos reversos coletados pelos serviços de
limpeza urbana serão dispostos em instalações ambientalmente
adequadas e seguras, para que seus geradores providenciem o
retorno para seu ciclo ou outro ciclo produtivo.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o
responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos priorizará a contratação de organizações produtivas
de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de
baixa renda.

CAPÍTULO V
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Art. 28 – O órgão ambiental competente manterá banco de dados
atualizado com informações relativas a resíduos sólidos gerados,
especialmente os industriais e perigosos, indústrias de reciclagem,
transporte e destinação final devidamente licenciados.

Art. 29 - Os geradores de resíduos sólidos são responsáveis pela
gestão deles.

Art. 30 - Qualquer informação errônea ou equivocada de
responsabilidade do gerador e que possa causar danos ou prejuízos
aos consumidores ou ao meio ambiente acarretará ao gerador
responsável o dever de indenizar, nos termos da legislação vigente.

Art. 31 - Os resíduos sólidos de geração determinada que não
possuam características de toxicidade, patogenicidade, reatividade,
corrosividade, inflamabilidade e explosividade poderão ser
equiparados aos resíduos sólidos domiciliares e destinados a aterros
sanitários licenciados, a critério dos Municípios.

Art. 32 - O gestor poderá contratar terceiros, devidamente
licenciados pelo órgão competente, para a execução de quaisquer das
etapas do processo de gestão dos resíduos sólidos.
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Art. 33 - São obrigações dos geradores de resíduos sólidos:
I - fabricantes e importadores:
a) adotar tecnologias que permitam reduzir, reutilizar, reaproveitar

ou reciclar os resíduos sólidos especiais;
b) coletar os resíduos sólidos especiais, em articulação com sua

rede de comercialização e com o poder público municipal, com a
implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de
retorno desses resíduos e dar-lhes destinação final ambientalmente
adequada, sob pena de responder civil e criminalmente, nos termos
da legislação ambiental;

c) garantir que estejam impressas, em local visível e destacado, nos
materiais que acondicionam os produtos de sua responsabilidade,
informações sobre as possibilidades de reutilização e tratamento dos
resíduos e sobre os riscos ambientais resultantes do descarte no solo,
em cursos d'água ou qualquer outro local que não aquele previsto em
lei ou autorizado pelo órgão ambiental competente;

II - revendedores, comerciantes e distribuidores:
a) articular com os fabricantes e importadores e com o poder público

municipal a coleta e a implementação da estrutura necessária para
garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos especiais e dar-lhes
disposição final ambientalmente adequada, sob pena de responder
civil e criminalmente, nos termos da legislação ambiental;

b) garantir o recebimento, criar e manter locais destinados à coleta
dos resíduos sólidos especiais e informar ao consumidor a localização
desses postos;

III - consumidores: após a utilização do produto, efetuar a entrega
dos resíduos sólidos especiais aos comerciantes e distribuidores ou
destiná-los aos postos de coleta.

§ 1° - Na operação de coleta e manuseio dos resíduo s sólidos
recicláveis, poderá ser incentivada a parceria ou contratação formal
das organizações de catadores existentes no Município, com vistas ao
atendimento das diretrizes da política instituída por esta lei, as quais
passarão a responder solidariamente pelo adequado armazenamento
e gerenciamento dos resíduos, até que ocorra a sua efetiva entrega
ao gerador responsável.

§ 2° - O poder público municipal deverá instituir f ormas de
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ressarcimento pela prestação efetiva dos serviços públicos de coleta,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

Art. 34 - Os geradores sob cuja responsabilidade for realizado o
transporte de resíduos sólidos devem diligenciar para que este seja
realizado em condições que garantam a segurança do pessoal
envolvido, a preservação ambiental e a saúde pública, bem como pelo
cumprimento da legislação aplicável.

Art. 35 - Cabe aos geradores a que se refere o art. 34:
I - administrar e custear o gerenciamento integrado dos resíduos

sólidos sob sua responsabilidade;
II - garantir a segurança, para que as ações sejam implementadas

de forma a oferecer o menor risco possível para os consumidores,
catadores e demais operadores de resíduos sólidos e à população;

III - zelar pela segurança e pela manutenção de áreas para
armazenagem temporária;

IV - manter atualizadas e disponíveis para consulta pelos órgãos
competentes informações completas sobre as atividades e o controle
do manejo dos resíduos sólidos de sua responsabilidade;

V - desenvolver programas de capacitação continuada e assistida,
voltados para a gestão integrada de resíduos sólidos.

Art. 36 - No caso de ocorrências envolvendo resíduos sólidos que
coloquem em risco o meio ambiente e a saúde pública, a
responsabilidade pela execução de medidas corretivas será:

I - do gerador, nos acidentes ocorridos em seu centro produtivo;
II - do gerador e do transportador, nos acidentes ocorridos durante o

transporte dos resíduos sólidos;
III - do gerador e do gerenciador dos centros de coleta e das

unidades de destinação final, nos acidentes ocorridos em suas
instalações.

§ 1º - Em caso de ocorrências acidentais que envolvam resíduos
sólidos com características perigosas ou danosas ao meio ambiente, o
responsável deverá comunicar o ocorrido aos órgãos ambientais e de
saúde pública competentes, na maior brevidade possível, obrigando-
se ainda a indenizar e recuperar a área degradada, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.

§ 2º - Nos casos em que não for identificado o gerador responsável
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pela ocorrência, o poder público competente assumirá a
responsabilidade pela definição dos mecanismos institucionais,
administrativos e financeiros que se fizerem necessários para a
recuperação do local.

§ 3º - A responsabilidade a que se refere este artigo dar-se-á desde
a geração até a destinação final dos resíduos.

§ 4º - O gerador responsável pelo resíduo derramado, vazado ou
despejado acidentalmente deverá fornecer, complementarmente,
quando solicitado pelo órgão ambiental competente, todas as
informações relativas à quantidade e à composição do referido
material, bem como à sua periculosidade e aos procedimentos de
desintoxicação e descontaminação.

Art. 37 - Os geradores e os gerenciadores de unidades receptoras
de resíduos sólidos deverão requerer aos órgãos competentes registro
de encerramento de atividades, quando da sua ocorrência.

Parágrafo único - A formalização do pedido de registro a que se
refere o “caput” deste artigo deverá, para as atividades previstas em
regulamento, ser acompanhada de relatório conclusivo de auditoria
ambiental atestando a qualidade do solo, do ar e das águas na área
de impacto do empreendimento.

Art. 38 - O Estado apoiará, de modo a ser definido em regulamento,
os Municípios que gerenciarem os resíduos sólidos urbanos em
conformidade com seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.

Art. 39 - O órgão municipal competente realizará a fiscalização das
medidas destinadas à higiene, à saúde e à segurança e o
acompanhamento dos operadores de resíduos sólidos e manterá
profissional técnico habilitado para a implementação de tais medidas.

Art. 40 - É de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e
municipais, em vista da competência designada para atividades de
impacto regional ou local, o controle ambiental, compreendendo o
licenciamento e a fiscalização, sobre todo e qualquer sistema, público
ou privado, de geração, coleta, transporte, armazenamento,
tratamento de resíduos sólidos e destinação final ambientalmente
adequada de rejeitos.

Art. 41 - Respeitadas as diversidades regionais, locais, econômicas
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e de logística, ficará a cargo do Estado e dos Municípios a
implementação das políticas públicas que se mostrarem mais
adequadas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta lei,
notadamente com relação:

I - àquelas tendentes a regulamentar o mercado de reciclagem no
âmbito do seu território, respeitados os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;

II - à articulação entre os gestores, visando ao estabelecimento de
parcerias e de cooperação técnica e financeira;

III - ao estabelecimento da responsabilidade dos geradores de
resíduos reversos;

IV - ao incentivo à pesquisa de técnicas de tratamento e destinação
final ambientalmente adequada de rejeitos;

V - à criação de mercados para os produtos reciclados e recicláveis;
VI - à inserção social e econômica das organizações produtivas de

catadores de materiais recicláveis.
Art. 42 - As pessoas física ou jurídica contratada ou responsável, em

qualquer hipótese, pela execução de etapa do manejo integrado de
resíduos sólidos e os geradores desses resíduos sólidos, inclusive o
poder público, são solidariamente responsáveis pelos atos praticados
no exercício de sua atividade.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS

ESPECIAIS
Art. 43 - A metodologia a ser empregada no manuseio dos resíduos

sólidos especiais será objeto do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

Art. 44 - Cabe aos Municípios, na elaboração de suas Políticas de
Resíduos Sólidos:

I - determinar a natureza ou a classificação dos resíduos sólidos
especiais, as formas de acondicionamento, transporte,
armazenamento e tratamento desses resíduos e de destinação final
ambientalmente adequada de seus rejeitos, de forma a garantir a
proteção da saúde;

II - criar, instalar e manter, no âmbito de suas responsabilidades,
centros de coleta adequados para o recolhimento e o armazenamento
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dos resíduos sólidos especiais, até que se dê a disposição final
ambientalmente adequada a seus rejeitos, bem como determinar
providências de igual natureza para os geradores particulares;

III - promover, em conjunto com os geradores de resíduos sólidos
especiais, estudos e pesquisas destinadas a desenvolver processos
com vistas a sua redução, e oferecer alternativas sustentáveis para o
seu tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

CAPÍTULO VII
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS

Art. 45 - Os órgãos estaduais competentes editarão as normas
relativas à gestão dos resíduos sólidos perigosos.

Art. 46 - O transporte, o armazenamento, o depósito, a guarda e o
processamento de resíduos perigosos no Estado depende de prévia
autorização dos órgãos ambientais competentes.

Parágrafo único - A importação e a exportação de resíduos
perigosos deverão ser comunicadas ao Conselho Estadual de Política
Ambiental – Copam.

CAPÍTULO VIII
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Art. 47 - Em observância às disposições constitucionais, o poder
público estadual proporá alternativas de fomentos e incentivos
creditícios ou financeiros para indústrias e instituições que se
dispuserem a trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou
desenvolver novos produtos ou materiais a partir de matérias-primas
recicladas.

Art. 48 - O Estado, observadas as políticas de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento, estabelecidas pelas leis de
diretrizes orçamentárias, ou por meio de incentivos creditícios, atuará
com o objetivo de estruturar linhas de financiamentos para atender
prioritariamente as iniciativas de:

I - prevenção na geração, redução, reutilização, reaproveitamento e
reciclagem de resíduos sólidos no processo industrial produtivo;

II - desenvolvimento de pesquisas e produtos que atendam aos
princípios de preservação e conservação ambiental;

III - apoio aos Municípios para a elaboração e a implantação dos
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Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
IV - infra-estrutura física e equipamentos para as organizações

produtivas de catadores de materiais recicláveis;
V - aplicação de tecnologias adequadas ao manejo integrado de

resíduos sólidos, incluindo os resíduos sólidos domiciliares;
VI - aproveitamento energético de resíduos sólidos orgânicos de

origem urbana e rural;
VII - aproveitamento dos resíduos sólidos rurais orgânicos

provenientes da pecuária intensiva;
VIII - implantação e manutenção de sistemas municipais de limpeza

urbana que busquem a sustentabilidade por meio de taxas ou tarifas;
IX - implantação e manutenção de sistemas regionais de destinação

final de resíduos sólidos urbanos.
Art. 49 - Quando da aplicação das políticas de fomentos ou

incentivos creditícios destinados a atender aos objetivos constantes
no art. 48, as instituições oficiais de crédito estaduais estabelecerão
critérios que possibilitem:

I - o aumento da capacidade de endividamento do beneficiário;
II - o aumento do limite financiável;
III - a aplicação da menor taxa de juros do sistema financeiro;
IV - a redução das taxas de juros aplicáveis à operação;
V - os parcelamentos das operações de crédito e financiamento.
Art. 50 - Para que sejam atendidos os objetivos constantes nesta lei,

os entes públicos, no âmbito de suas competências, deverão editar
leis com o objetivo de promover incentivos fiscais, financeiros ou
creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000, para as entidades dedicadas à
reutilização, à reciclagem e ao tratamento de resíduos sólidos, bem
como para o desenvolvimento de programas voltados para a gestão
integrada de resíduos, em parceria com as organizações de catadores
e outros operadores de resíduos sólidos.

Art. 51 - A existência de Política de Resíduos Sólidos no âmbito do
Município é fator condicionante para repasse de recursos e concessão
de financiamento por parte do Estado para a implementação e a
manutenção de projetos de destinação final ambientalmente
adequada.
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Art. 52 - O Estado e os Municípios poderão instituir e orientar a
execução de programas de incentivo de projetos de interesse social,
incluindo projetos destinados ao reaproveitamento dos resíduos
sólidos, com a participação de investidores privados, mediante
operações estruturadas de financiamento realizadas com recursos de
fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência
complementar.

Art. 53 - O Estado fornecerá diretrizes e meios para a criação de
fundos estadual e municipal de resíduos sólidos, os quais deverão ter
suas programações orientadas para a produção, a instalação e a
operação de sistemas e processos destinados à criação, à absorção
ou à adequação de tecnologias, iniciativas de educação ambiental e
inserção social, em consonância com as prioridades definidas pela lei
de diretrizes orçamentárias do exercício.

Art. 54 - As instituições públicas ou privadas que promovam ações
complementares às obrigatórias, nos moldes da legislação aplicável e
em consonância com os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos
nesta lei, terão prioridade na concessão de benefícios financeiros ou
creditícios por parte dos organismos de crédito e fomento ligados ao
poder público estadual.

Art. 55 - As pessoas jurídicas de direito privado que invistam em
ações de capacitação tecnológica com o objetivo de criar, desenvolver
ou absorver inovações para a redução, a reutilização e o tratamento
de resíduos sólidos ou a destinação final ambientalmente adequada
de rejeitos, terão prioridade no recebimento de incentivos fiscais ou
financeiros instituídos para esta finalidade.

Parágrafo único - Na realização das ações de capacitação
mencionadas no “caput”, será dada preferência à contratação de
universidades, instituições de pesquisa e outras empresas com
capacitação técnica reconhecida, ficando o titular da contratação com
a responsabilidade, a administração do contrato e o controle da
utilização e aplicação prática dos resultados dessas ações.

Art. 56 - O Estado adotará instrumentos econômicos visando a
incentivar:

I - programas de coleta seletiva eficientes e eficazes,
preferencialmente em parceria com organizações de catadores;
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II - Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos
provenientes de soluções consorciadas.

Art. 57 - A implantação e a operação de serviços de limpeza urbana
e de coleta de lixo serão custeadas preferencialmente por tarifas e
taxas.

§ 1º - Com vistas a garantir a sustentabilidade dos serviços de
limpeza urbana e coleta de lixo, os Municípios poderão fixar critérios
de mensuração dos serviços, para efeitos de cobrança da taxa de
limpeza urbana e coleta de lixo, com base, entre outros, nos seguintes
indicadores:

I - classificação dos serviços;
II - correlação com o consumo de outros serviços públicos;
III - quantidade e a freqüência dos serviços prestados;
IV - avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em

cada região;
V - características geográficas da região;
VI - autodeclaração do usuário;
V - características socioeconômicas da população.
§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de

serviços especiais, referentes aos resíduos que:
I - contenham substâncias ou componentes perigosos à saúde

pública e ao meio ambiente;
II - por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a

operação do serviço público de coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos urbanos.

§ 3º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas de forma progressiva
para as diversas categorias de geradores, distribuídas por faixas ou
quantidades crescentes de utilização dos serviços, e tendo como
referência um valor médio estipulado com base nos custos reais do
conjunto de serviços prestados.

§ 4º - Para a realização das atividades previstas no art. 35, bem
como para geradores de resíduos sólidos comerciais, grandes
condomínios e empresas da construção civil e para geradores
temporários de qualquer categoria, poderão ser firmados contratos
entre o poder público e interessados em executar coleta, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos,
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respeitados os serviços essenciais e a capacidade comprovada do
interessado para o atendimento da demanda.

Art. 58 - A unidade recicladora gozará de privilégios fiscais e
tributários, nos termos de normas específicas editadas pelo Poder
Executivo.

Parágrafo único - Os instrumentos de que trata o “caput” deste artigo
serão concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções,
isenções de impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e
demais modalidades especificamente estabelecidas na legislação
pertinente.

Art. 59 - O Estado estabelecerá formas de incentivos fiscais para a
aquisição, pelos Municípios, de equipamentos apropriados ao setor de
limpeza urbana.

Parágrafo único - Para beneficiar-se dos incentivos previstos no
“caput” deste artigo, os Municípios deverão comprovar a existência de
Política Municipal de Resíduos Sólidos.

Art. 60 - As entidades e organizações que promovam ações
relevantes na gestão de resíduos sólidos serão incentivadas pelo
Estado, nos termos da lei.

Parágrafo único - Os incentivos de que trata o “caput” deste artigo
serão concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções,
isenções tributárias, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e
demais modalidades de incentivo estabelecidas na legislação
pertinente.

CAPÍTULO IX
DAS PENALIDADES

Art. 61 - A ação ou a omissão das pessoas físicas ou jurídicas que
importem inobservância dos preceitos desta lei e de seus
regulamentos sujeitam os infratores às seguintes penalidades
administrativas, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis:

I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão de animais, produtos, instrumentos, petrechos,

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V - suspensão parcial ou total de atividade;
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VI - restritiva de direitos;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra.
§ 1º - A multa, de R$50,00 (cinqüenta reais) a R$50.000.000,00

(cinqüenta milhões de reais), será corrigida periodicamente, com base
nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

§ 2º - O regulamento desta lei estabelecerá a pauta tipificada das
infrações.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 62 - O prazo para a elaboração dos Planos de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos dos Municípios será estabelecido pelo Copam,
observado o prazo máximo de cinco anos contados da data de
publicação da regulamentação desta lei.

Art. 63 - Fica revogada a Lei nº 16.682, de 10 de janeiro de 2007.
Art. 64 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Wander Borges - Almir

Paraca - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.673/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.673/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Taiobeiras o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1º turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.673/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras os

imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Taiobeiras dois imóveis, com área de 1.000m² (mil metros quadrados)
cada um, situados naquele Município, registrados sob o n° 14.069, a
fls. 158 a 159v. do Livro 3-C e sob o n° 15.397, a fls. 132 a 133 do
Livro 3-R/TT, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Salinas.

Parágrafo único – Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
destinam-se à instalação da sede administrativa da Prefeitura
Municipal.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.674/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.674/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Carangola o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.674/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carangola o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Carangola imóvel com área de 2.741,23m² (dois mil setecentos e
quarenta e um vírgula vinte e três metros quadrados), conforme
descrição contida no Anexo desta lei, a ser desmembrado de uma
área total de 38.675m² (trinta e oito mil seiscentos e setenta e cinco
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metros quadrados), situada no lugar denominado Alto da Colina do
Natal, naquele Município, compreendendo um terreno de 30.675m²
(trinta mil seiscentos e setenta e cinco metros quadrados), registrado
sob o n° 26.820, a fls. 29 do Livro 3-AM, e um terr eno de 8.000m² (oito
mil metros quadrados), registrado sob o n° 1.127, a  fls. 52 do Livro 3-
AP, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção e instalação de garagem e estacionamento do
Departamento de Água e Esgoto do Município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura de
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

ANEXO
(de que trata o art. 1° da Lei n° , de de de 2008)

O imóvel possui a seguinte descrição: inicia-se no marco 1, de
coordenadas planas UTM (latitude 7.704.652,73m e longitude
809.679,65m); segue em direção ao marco 2, no azimute 124°49’28’’,
na distância de 34,54m; deflete à esquerda, segue em direção ao
marco 3, no azimute 56°18’36”, na distância de 3,61 m; deflete à direita
e segue em direção ao marco 4 no azimute 90°00’00’’ , na distância de
7m; deflete à direita e segue em direção ao marco 5, no azimute
143°07’48’’, na distância de 5m; deflete à direita e segue em direção
ao marco 6, no azimute 166°36’27’’, na distância de  21,59m; deflete à
direita e segue em direção ao marco 7, no azimute 180°00’00’’, na
distância de 8m, confrontando, do marco 1 ao marco 7, com a Rua
Divino; deflete à esquerda e segue em direção ao marco 8, no azimute
49°05’08’’, na distância de 39,70m, confrontando co m imóvel de
propriedade de Donisete Inocêncio Moraes, através de cerca; deflete
à esquerda e segue em direção ao marco 9, no azimute 344°28’28’’,
na distância de 27,37m, confrontando com imóvel de propriedade de
Adinar Monteiro de Paula; deflete à esquerda e segue em direção ao
marco 1, no azimute 244°39’14’’,na distância de 59, 04m, confrontando
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com a Escola Estadual João Belo de Oliveira, fechando o perímetro de
234,20m.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.675/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.675/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Brasília de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.675/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas

os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Brasília de Minas os seguintes imóveis, situados naquele Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasília
de Minas:

I - imóvel com área de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros
quadrados), situado no lugar denominado Riacho do Meio, Fazenda
São Lourenço, Distrito de Fernão Dias, registrado sob o n° 16.910, a
fls. 200 do Livro 3-P;

II - imóvel com área de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros
quadrados), situado no lugar denominado Baixão, Fazenda São
Lourenço, Distrito de Fernão Dias, registrado sob o n° 16.905, a fls.
199 do Livro 3-P;

III - imóvel com área de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros
quadrados), situado na Fazenda Olhos d’Água, registrado sob o n°
16.894, a fls. 197 do Livro 3-P;

IV - imóvel com área de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros
quadrados), situado no lugar denominado Santa Tereza, Fazenda
São Lourenço, Distrito de Fernão Dias, registrado sob o n° 16.896, a
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fls. 197 do Livro 3-P;
V - imóvel com área de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros

quadrados), situado no lugar denominado Lagoinha, Fazenda
Mangaí, Distrito de Angicos de Minas, registrado sob o n° 16.911, a
fls. 200 do Livro 3-P;

VI - imóvel com área de 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros
quadrados), situado na Fazenda Vargem Grande, registrado sob o n°
16.900, a fls. 198 do Livro 3-P.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se
à instalação de escolas municipais.

Art. 2° – Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura das
respectivas escrituras públicas de doação, não lhes tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.682/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.682/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Varginha o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.682/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varginha o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Varginha imóvel com área de 826,73m2 (oitocentos e vinte e seis
vírgula setenta e três metros quadrados), situado na Av. dos
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Imigrantes, n° 3.770, Bairro Vargem, naquele Municí pio, registrado sob
o n° 3.305, a fls. 148 do Livro 3-D, no Cartório de  Registro de Imóveis
da Comarca de Varginha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de uma escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°, ou caso sej a modificada a sua
finalidade.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.806/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.806/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais – DER-MG – a doar ao Estado de Minas
Gerais o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.806/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem  do  Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado imóvel
constituído pelos lotes 14 a 27 da quadra 26, com área total de
5.040m² (cinco mil e quarenta metros quadrados), situado no lugar
denominado Avenida Parque, no Município de Conselheiro Lafaiete,
registrado sob o n° 26.261, a fls. 67 do Livro 3-Q,  no Cartório de
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Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete.
Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à

construção do prédio do Fórum daquela Comarca.
Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

DER-MG se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.137/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.137/2008, de autoria do Deput ado Eros

Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Pescadores de
Homens – Apesho –, com sede no Município de Dores de Campos, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.137/2008
Declara de utilidade pública a Associação Pescadores de Homens -

Apesho -, com sede no Município de Dores de Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade  pública  a A ssociação

Pescadores de Homens - Apesho -, com sede no Município de Dores
de Campos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Antônio Júlio, relator - Eros Biondini.

COMUNICAÇÕES  DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/5/2008, as seguintes

comunicações:
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Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. João
Evangelista de Carvalho, ocorrido em 13/5/2008, em Santa Rita de
Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Antônio Ozair Morgado, ocorrido em 13/5/ 2008, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2008
Presidência dos Deputados José Henrique, Ademir Lucas e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.383 a 2.391/2008 - Requerimentos nºs 2.435 a 2.437/2008 -
Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, do Trabalho, de
Turismo, de Assuntos Municipais, de Defesa do Consumidor e de
Segurança Pública e do Deputado Zezé Perrella - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Antônio Carlos Arantes, Luiz
Tadeu Leite e Eros Biondini - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento;
deferimento; designação de comissão - Votação de Requerimentos:
Requerimento nº 1.720/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Requerimentos nºs 1.757, 1.828 e 1.895/2008; aprovação -
Requerimento nº 2.023/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Requerimentos nºs 2.100 e 2.139/2008; aprovação - Requerimento
nº 2.189/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Requerimentos nºs 2.195 e 2.196/2008; aprovação - Requerimento do
Deputado Ademir Lucas; deferimento; discurso do Deputado João
Leite - Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento;
discurso do Deputado Getúlio Neiva - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Ademir Lucas -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
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Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Elisa Costa - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes - 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 José Henrique) - Às 14h15min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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. Vital do Rêgo Filho, Deputado Federal, agradecendo voto de

congratulações por sua gestão na Presidência da Comissão de
Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, o qual foi
formulado por esta Casa a partir de requerimento da Comissão de
Defesa do Consumidor.

Do Sr. José Fernando Aparecido de Oliveira, Deputado Federal,
encaminhando cópias de duas entrevistas por ele concedidas,
defendendo a criação de novo modelo institucional para o setor de
mineração. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do TRE-MG,
comunicando que o Desembargador Almeida Melo propôs voto de
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reconhecimento pela iniciativa deste Poder de homenagear o Juiz
Tiago Pinto.

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.929/2008 , da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.190/2008 , da Comissão
de Saúde.

Da Sra. Kelly Moraes, Presidente da Comissão de Assuntos
Municipais da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,
solicitando sejam indicados dois representantes de Minas Gerais para
integrar grupo de trabalho formado no Encontro Assina Brasil com
representantes da Unale e de todos os Legislativos Estaduais.

Do Sr. Nardyello Rocha de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Ipatinga, encaminhando moção de aplauso a esta Assembléia, de
autoria do Vereador Mirim Pedro Henrique Moreira Magalhães.

Do Sr. Vérdi Lúcio Melo, Presidente da Câmara Municipal de
Varginha, encaminhando cópia de indicação do Vereador Rogério
Bueno, em que solicita estudos e providências para implantação da
Gestão Plena da Educação nos Municípios. (- À Comissão de
Educação.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil (2),
agradecendo manifestações de aplauso à equipe da Divisão de
Operações Especiais - Deoesp -, por sua atuação em caso ocorrido
em Tarumirim, e à da Delegacia Especializada de Repressão a Furtos
e Roubos de Veículos, pela conclusão do Inquérito Policial nº 099/07,
as quais foram formuladas por esta Casa a partir de requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da PMMG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.081/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Cel. PM Renato Vieira de Souza, Chefe do Estado-Maior da
PMMG, com referência a convite para participar de audiência pública
encaminhado pelo Ofício nº 955/2008/SGM, esclarecendo que não há
parceria firmada entre a PMMG e empresários do setor de
combustíveis de Montes Claros, razão pela qual solicita seja
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considerada desnecessária a presença de representante do órgão na
referida reunião. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
encaminhando pareceres relativos ao Projeto de Lei nº 265/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Meio Ambiente; e aos Projetos de
Lei nºs 1.496/2007, 2.051 e 2.058/2008, em atenção a pedidos da
Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e os pareceres aos
respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.095/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.095/2008).

Da Sra. Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de
Assistência Social, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 1.986/2008, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Paulo Antônio M. Avelar, Subsecretário de Obras Públicas,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.191/2008, da
Comissão de Saúde.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei Complementar nº 39/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar nº 39/2008.)

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público-Geral do Estado,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.688/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.405/2007, do
Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao Projeto de Lei
nº 1.444/2007, em atenção a pedido da Comissão de Meio Ambiente.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.444/ 2007).

Do Sr. Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos da Presidência da República, consultando sobre a
possibilidade de se fazer constar no calendário de eventos e
celebrações dessa Casa, com realização de manifestações alusivas à



791

data, o Dia Nacional do Cigano, a ser comemorado em 24 de maio. (-
À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE - (5), informando liberação de
recursos destinados à execução de programas da referida entidade. (
- 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. Joisa Campanher Dutra Saraiva, Diretora da Aneel,
notificando, em atenção ao Requerimento nº 2.080/2008, do Deputado
Weliton Prado, que essa Agência, em reunião pública extraordinária,
em 7/4/2008, deliberou a respeito do processo da segunda revisão
tarifária da Cemig-D, que resultou em redução média de 12,24% para
os consumidores, salientando que as novas tarifas entraram em vigor
em 8/4/2008.

Da Sra. Neusa Coutinho Affonso, Secretária de Controle Externo do
Tribunal de Contas da União, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.576/2007, das Comissões de Educaç ão e de
Transporte.

Do Sr. Renato Stoppa Cândido, Coordenador-Geral de Recursos
Logísticos da Subsecretária de Planejamento do Ministério das
Cidades, comunicando a celebração do convênio que especifica, bem
como a liberação do respectivo recurso financeiro. (- 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. Joaquim Antônio Gonçalves, da Superintendência de Ensino
Médio e Profissional da Secretaria de Educação, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.105/2008 , da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. João Evangelista Bueno Luís, Superintendente substituto da
Superintendência Regional da Codevasf, comunicando a
transferência, para a Emater, 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.)

Da Comissão de Moradores do Município de Três Pontas,



792

encaminhando projeto de lei de iniciativa popular que trata da
revogação de lei municipal que autorizou o Executivo Municipal a doar
ao Estado parte das terras próximas a uma escola municipal para
instalação de um centro socioeducativo para recuperação de menores
infratores.

De agentes da pastoral da família das Dioceses de Mariana,
Governador Valadares, Caratinga, Itabira e Coronel Fabriciano,
manifestando seu repúdio a projetos de lei que consideram ameaça à
instituição familiar e solicitando de candidatos e candidatas à vida
pública atitudes firmes em defesa da vida. (- À Comissão de Direitos
Humanos.)

CARTÃO
Do Deputado Wander Borges, encaminhando cópia da Lei Municipal

nº 1.218/2007, originada de projeto de lei de sua autoria, quando
Prefeito do Município de Sabará.

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 2.383/2008
Institui o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual

de Minas Gerais, a ser comemorado, anualmente, em 21 de setembro
de cada ano.

Parágrafo único - Os órgãos públicos responsáveis pela
coordenação e pela implementação da Política Estadual da
Tributação, Fiscalização e Arrecadação Tributária ficam incumbidos de
realizar e divulgar campanhas e eventos que visem à valorização do
profissional Auditor Fiscal da Receita Estadual junto à sociedade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Almir Paraca
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Justificação: Com o intuito de homenagear a classe funcional dos
Auditores Fiscais do Estado, fomos procurados por lideranças desse
segmento, que nos solicitaram a apresentação deste projeto de lei.

Em avaliação pelo coletivo de nosso mandato, foi considerado
unanimemente um justo pleito, visto tratar-se um importante grupo de
servidores públicos que têm a difícil – mas importantíssima – missão
de fiscalizar, controlar e estimular a arrecadação de impostos e
tributos pelo Estado de Minas Gerais.

Para fortalecer a solicitação e justificar a data escolhida para a
comemoração, 21 de setembro de cada ano, uma liderança desse
coletivo enviou-nos um relato sobre a vida de São Mateus, cujo
martírio e santidade são comemorados nesta data pela Igreja Católica,
considerado o Padroeiro dos Contadores e Auditores Fiscais, que
transcrevemos abaixo, como forma de permitir aos nobres pares que
conheçam a sua história e se sensibilizem, ainda mais, como a nossa
causa, ajudando-nos a levá-la a bom termo nesta Casa Legislativa.

“São Mateus, Padroeiro dos Auditores Fiscais e dos Contadores:
Não se conhece a data exata do nascimento de São Mateus. Sabe-

se que nasceu em Cafarnaum e seu pai, Alfeu, lhe deu o nome de
Levi. Sua cidade natal - na época, província romana - era cortada
pelas principais estradas da Palestina, ponto de convergência e centro
comercial da região. Jesus Cristo tinha especial simpatia por essa
cidade, tendo nela pregado a sua doutrina.

A Igreja Católica consagra o dia 21 de setembro a São Mateus. Era
um contabilista que atuava na área da contabilidade pública, portanto
um rendeiro, isto é, um arrendatário de tributos. O exercício da sua
profissão exigia rígidos controles, os quais se refletiam na formulação
do documentário contábil.

Escriturava e auditava.
Era um publicano. E, por sê-lo, não era bem visto pela sociedade.

Consideravam-no pecador, e gozava de má fama pelo fato de ser um
cobrador e arrecadador de tributos.

Chamava-se telônio o local onde se efetivava o pagamento dos
tributos e onde também se trocava moeda estrangeira, um misto de
casa de câmbio e de pagamento dos tributos.

Em sua peregrinação, Jesus Cristo passa diante do telônio de Levi,
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pára e o chama: "Segue-me". Levi se levanta, acompanha o Mestre e
abandona seus rendosos negócios.

Troca de nome e de vida.
Diz S. Jerônimo que Levi, vendo Cristo, ficou atraído pelo brilho da

divina majestade que fulgurava nos olhos do Messias. Converteu-se.
Adotou o nome Mateus, que significava "o dom de Deus". Mateus
seria corruptela de Matias. Mateus foi um dos doze apóstolos, e o
primeiro dos quatro evangelistas. Antes de sua conversão, era o mais
rico e o mais inteligente. Escreveu o relato das pregações de Cristo
por volta do ano 50. O seu evangelho é considerado o mais completo,
o mais lindo e escorreito.

Mateus marcou a virada da sua vida com um banquete, que
ofereceu aos amigos. Nele compareceu Jesus, o que ensejou
questionamentos e reverbérios por parte dos escribas e fariseus,
classes atingidas duramente pela nova pregação. Diziam: "Esse
homem anda com publicanos e pecadores e banqueteia-se com eles".
Tais recriminações não pouparam também os apóstolos: "Como é que
vosso Mestre se senta à mesa com os pecadores"? Tais críticas
merecem as famosas palavras: "Não são os sadios, mas os doentes
que necessitam de médico. Não vim chamar os justos, senão os
pecadores”. Após a cena descrita no chamado "Evangelho do Espírito
Santo" na qual os apóstolos recebem o dom da sabedoria, saíram eles
pelas várias regiões para a difusão religiosa.

Mateus pregou, em primeiro lugar, na própria Palestina e, em
seguida, dirigiu-se para a Arábia e a Pérsia, deslocando-se finalmente
para a Etiópia, onde encontrou a morte.

Diz São Clemente que Mateus era um santo de penitência e
mortificações. Alimentava-se de ervas, frutas e raízes.

Sofreu maus tratos e foi hostilizado na Arábia e na Pérsia. Teve os
olhos arrancados e foi colocado na prisão da cidade de Mirmens, onde
aguardaria sua execução, a ser feita em data solene consagrada a
deuses pagãos. Na prisão, onde estava acorrentado, recebe o milagre
divino da restituição dos seus olhos e da sua libertação. Foge para a
Etiópia, onde prega a doutrina cristã pela última vez.

É repelido e encontra forte oposição dos guias religiosos pagãos
etíopes; ocorre, entretanto, uma consternação real: tendo falecido o
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jovem príncipe Eufranon, São Mateus é chamado e realiza um milagre
que causa admiração: ressuscita o morto. Esse fato repercutiu em
todo o reino. Incensado, bajulado e endeusado, São Mateus trata de
colocar as coisas em seus devidos termos e diz: "Eu não sou Deus,
como julgais que eu seja, mas servo de Jesus Cristo, Filho de Deus
vivo; foi em seu nome que ressuscitei o filho de vosso rei; foi Ele quem
me enviou a vós, para vos pregar sua doutrina e vos trazer sua graça
e salvação". Foram palavras que calaram fundo na alma dos etíopes,
elevando-se o número das conversões. A Etiópia na época
transformou-se em um dos principais bastiões do cristianismo.

A conversão da família real era fato consumado. A princesa Ifigênia,
filha mais velha, faz voto de castidade perpétua. Com o falecimento do
rei Egipo, sobe ao poder o seu sobrinho, Hirtaco. Hirtaco, desejando
fortalecer o reino politicamente, resolve desposar Ifigênia. Mas havia o
impedimento, o voto proferido pela princesa. Hirtaco exige a
interferência e a autorização de Mateus para realizar o seu desígnio.
Mateus recusa e informa ao rei não ter competência para envolver-se
no caso e consagra Ifigênia a Deus. Contestado em seu plano,
Hirtaco, irado, dá ordens para a execução de Mateus. Celebrava a
santa missa quando dele se aproximaram os soldados e executaram a
ordem real. Foi degolado.

No ano de 930, os restos mortais foram transportados para Salermo,
na Itália, onde até hoje se encontram, tornando-se dessa cidade
padroeiro.

Transcorria o ano 69 dC quando Mateus foi assassinado. Ifigênia
cumpriu seu voto. Fugiu acompanhada de várias moças convertidas à
fé cristã. Internaram-se em um monastério. Sua vida foi consagrada a
Deus. Foi canonizada como Santa Ifigênia".

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares o apoio para a
concretização do anseio da categoria dos Auditores, reconhecendo
aqui a importância desses profissionais para o desenvolvimento de
nosso Estado e a redistribuição de renda e recursos para a sociedade,
fazendo coro com os que acham justa a homenagem que se renderá a
eles a partir da sanção desta lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.384/2008

Estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física nos centros comerciais e “shopping centers” e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os centros comerciais e “shopping centers”, no âmbito do

Estado de Minas Gerais, disponibilizarão elevadores para uso
exclusivo de portadores de deficiência física.

Art. 2º - Deverão ser afixadas em local de grande visibilidade, nas
dependências externa e interna dos centros comerciais e “shopping
centers”, placas indicativas da localização dos respectivos elevadores.

Art. 3º - A não-observância desta lei sujeitará o infrator à multa
pecuniária de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais), aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art. 4º - A fiscalização do cumprimento desta lei caberá aos órgãos
competentes do Poder Executivo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Constituição Federal de 1988 ampliou a dimensão

dos direitos e das garantias fundamentais, incluindo, não apenas, os
direitos civis e políticos, mas também os direitos sociais, inscrevendo-
os como direitos humanos fundamentais de ir, vir, ficar, permanecer,
estacionar, ter acesso a todos os bens e serviços, incluídos os
espaços urbanos, sendo o direito à acessibilidade condição para que
todas as pessoas possam usufruir esses direitos fundamentais,
enquanto cidadãos. Foi adotado também, pela Carta Magna o
princípio da prevalência dos direitos humanos como o princípio básico
a reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais.

Os direitos humanos são aqueles que o homem possui por sua
própria natureza humana e pela dignidade que lhe é inerente, não
resultando de uma concessão, mas de um dever da sociedade
política. É imprescindível a adoção de medidas que favoreçam a
acessibilidade de portadores de necessidades especiais,
assegurando-lhes liberdade de locomoção.
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Diante do relatado, constatamos que essa parcela da sociedade
merece muita atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a
nossa contribuição com a apresentação desta proposição, a qual tem
por objetivo facilitar o acesso e a permanência dos portadores de
necessidades especiais nos centros comerciais, “shopping centers”,
hipermercados e supermercados, pois, embora a nossa Constituição
Federal esteja norteada pelo princípio de que o direito ao livre acesso
ao meio físico e à livre locomoção é parte indissociável dos direitos
humanos, falta ainda a visão de obrigatoriedade.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.385/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

São João, com sede no Município de Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro São João, com sede no Município de Pouso
Alegre.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro São João, com

sede no Município de Pouso Alegre, é uma entidade civil sem fins
lucrativos. Tem como finalidade precípua coordenar as obras e os
movimentos sociais no âmbito socioeconômico e educacional, levando
a conscientização aos associados, para os corretos procedimentos da
vida em sociedade.

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

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
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da proposição ora apresentada.
- 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 2.386/2008
Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Apoio às

Vítimas de Violência - Amavi -, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

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

às Vítimas de Violência - Amavi -, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Tiago Ulisses
Justificação: A Associação  de Apoio às Vítimas de Violência -

Amavi - é instituição sem fins lucrativos, possuidora de patrimônio e
personalidade jurídica próprios. A entidade não remunera os membros
de sua diretoria pelo exercício específico de suas funções, não
distribui lucros, vantagens nem bonificações a dirigentes, associados
e mantenedores, sob nenhuma forma.

Tem por finalidade auxiliar as organizações da sociedade civil de
interesse público em situações tais como: elaboração de projetos e
estudos, bem como promoção da captação de recursos financeiros e
equipamentos para a criação, implantação e apoio na manutenção
das entidades sociais do Município; criação e manutenção de equipe
multidisciplinar com a finalidade de dar assistência à família e às
vítimas de violência, de qualquer natureza; apoio às vítimas de
substâncias químicas e, quando necessário, sua internação em
hospitais ou casas de recuperação; orientação às pessoas idosas ou
portadoras de necessidades especiais quanto aos programas sociais,
auxiliando-a quando necessário; ajuda em caráter emergencial,
quando necessário, tais como: medicamentos, cestas-básicas,
aparelhos ortopédicos e materiais de construção; aparato à Polícia
Militar, quando necessário; palestras educativas, com noções básicas
de higiene, asseio corporal, drogas, DSTs, entre outras, outras ações
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assistenciais que promovam a cidadania.
Como visto, a entidade, fundada em 8/6/2005, atende aos requisitos

legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a
meus pares a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.387/2008
Declara de utilidade pública a Associação Jaibense de Apoio ao

Menor - Ajam -, com sede no Município de Jaíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Jaibense

de Apoio ao Menor - Ajam -, com sede no Município de Jaíba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Jaibense de Apoio ao Menor tem como

principal finalidade lutar pela garantia dos direitos da criança e do
adolescente por meio do desenvolvimento de ações que lhes
proporcione acesso à educação e à profissionalização, convívio
familiar e comunitário em ambiente sadio e melhoria de suas
condições de vida.

Desenvolve esforços no sentido de assegurar à criança e ao
adolescente o direito à vida à liberdade, à dignidade, à saúde, à
alimentação, à cultura, ao lazer, e, especialmente, à educação, por
meio da manutenção do Projeto Vida, que proporciona aos jovens sob
sua proteção, entre outros benefícios, oficinas profissionalizantes para
inseri-los no mercado de trabalho.

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
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 2.388/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores
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Familiares Monte Cristo - AAFMC -, com sede no Município de
Malacacheta.

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

Agricultores Familiares Monte Cristo - AAFMC -, com sede no
Município de Malacacheta.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação dos Agricultores Familiares Monte Cristo

tem como finalidades proteger a saúde da família, da gestante, da
infância e da velhice, especialmente por meio de incentivo ao
aleitamento materno e de campanhas de combate a doenças
transmissíveis ou infecto-contagiosas; combater a fome e a pobreza,
inclusive com a distribuição de sementes, mudas, alimentos de
subsistência e incentivo de culturas comunitárias para atender às
pessoas mais necessitadas; e fomentar a implementação de infra-
estruturas comunitárias de saúde, saneamento básico, habitação,
comunicação e educação.

Ademais, promove a proteção do meio ambiente, fornece material
escolar para assegurar a freqüência das crianças e adolescentes à
escola, estimula manifestações folclóricas, artísticas, culturais e
desportivas, a fim de integrar a população assistida na vida social da
comunidade, e instrui os segmentos mais carentes sobre direitos e
garantias do cidadão, estimulando a sua participação na busca da
melhoria da própria qualidade de vida.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à entidade 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 2.389/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

do Bimbarra - Aderb -, com sede no Município de Malacacheta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Rural do Bimbarra - Aderb -, com sede no Município
de Malacacheta.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Rural do Bimbarra

tem como objetivo precípuo melhorar a qualidade de vida da
Comunidade Bimbarra e seus grupos de vizinhança, especialmente
por meio do incentivo à sua organização, conscientização de suas
necessidades e busca de participação nas decisões públicas nas
áreas de saúde, educação, habitação, transporte, cultura, lazer,
agropecuária, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Com esse propósito, estimula ações comunitárias como o plantio de
várias espécies para o abastecimento dos mais necessitados e a
formação de clubes de mães e de jovens, bem como de comissões
para o desenvolvimento de trabalhos específicos com as famílias
locais.

Por prestar inestimável assistência à Comunidade Bimbarra,
contamos com o apoio dos nobres Deputados a este projeto de lei,
que pretende outorgar à entidade 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 2.390/2008
Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Empresas de

Turismo Rural - Ametur -, 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 Mineira de

Empresas de Turismo Rural - Ametur -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação Mineira de Empresas de Turismo Rural,

entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade precípua fomentar
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esse segmento da área turística, com o intuito de promover o
desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida na
região em que atua.

Com esse propósito, incentiva e orienta a implantação de empresas
de turismo rural, estabelece intercâmbio com entidades congêneres
para alcançar objetivos sociais comuns, promove atividades voltadas
para o setor primário, dirigidas ao bem-estar sociocultural das
comunidades sedes de suas associadas e organiza congressos,
exposições e eventos congêneres para a divulgação de seus
propósitos.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe à entidade o título de
utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.391/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Catauá, com sede no

Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Catauá, com

sede no Município de Cataguases.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Instituto Catauá é uma entidade sem fins lucrativos,

fundada em abril de 2007 no Município de Cataguases, com seu
estatuto devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas desse Município.

A referida instituição tem por objetivo primordial incentivar o
desenvolvimento da população local com atividades de apoio cultural,
promoção de cursos, palestras e simpósios, além da divulgação de
outros temas de interesse da comunidade. Conforme atestado do Juiz
de Direito da Comarca de Cataguases, a entidade funciona há mais
de 1 ano e sua Diretoria é composta de pessoas idôneas e não
remuneradas.
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Solicito, portanto, dos nobres Pares, a aprovação deste projeto de
lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.435/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Escola Municipal Reverendo
Sillas Crêspo por seus 30 anos de fundação.

Nº 2.436/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Municipal Adélia
Ribas pela inauguração de seu prédio. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

Nº 2.437/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Expocachaça por seus 11 anos
de realização. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Elmiro
Nascimento.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente, do Trabalho, de Turismo, de Assuntos Municipais,
de Defesa do Consumidor e de Segurança Pública e do Deputado
Zezé Perrella.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, caros telespectadores da TV
Assembléia, assistentes das nossas galerias e senhores da imprensa,
gostaria de tratar aqui, nesta tarde de quinta-feira, de um assunto que
acho da maior importância e que tem ocupado, de maneira constante,
a mídia mineira e também a mídia nacional. Estou fazendo referência
às precárias condições hoje existentes na BR-040, mais notadamente
no trecho compreendido entre o trevo de Ouro Preto até a cidade de
Lafaiete.

Tivemos oportunidade, na segunda-feira próxima passada, junto à
Comissão de Transporte, de fazer uma extensão nesse trecho. Nessa
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oportunidade, mais uma vez constatamos tais fatos, que sempre têm
sido divulgados.

A partir dessa nossa visita, foi realizada aqui, a requerimento do
ilustre Deputado Padre João, uma audiência pública, na terça-feira,
logo após essa visita, ocasião em que debatemos esse assunto, e foi
uma audiência muito importante e rica, com o apoio de lideranças
comunitárias, Vereadores, Prefeitos e vários Deputados. Foram mais
de 150 pessoas participando ativamente dessa audiência, e todas elas
se mostraram, de maneira bastante contundente, revoltadas com as
condições ali verificadas. Na audiência também fomos informados das
estatísticas de acidentes ocorridos nesse trecho, de uma gravidade
enorme e com uma constância cada vez maior. Isso tem ocorrido,
evidentemente, em virtude das condições precárias da rodovia, que
colocam todas as pessoas que ali transitam em risco constante, em
virtude do enorme número de buracos ali existentes e de outros sérios
problemas na rodovia, como as depressões e os desbarrancamentos,
enfim, são situações que colocam em constante risco quem passa por
ali. Isso foi tranqüilamente constatado tanto na visita quanto na
audiência pública.

Na referida audiência, além das várias autoridades que se
apresentaram, tivemos uma notícia muito importante, que foi a
informação do Sindiextra, divulgada por seu Presidente, o Dr.
Fernando Coura, que nos informou que uma obra importante está
para ser realizada na região da Ferteco, onde constatamos uma
movimentação intensa de veículos pesados, com transporte de
minério, e que essa rodovia já está licitada e em condições de ser
implementada até o final deste ano, antes do período chuvoso. No
entanto, para que essa obra seja feita, falta ainda o licenciamento
ambiental, mas, para isso, segundo constatamos, falta tão-somente
uma análise da Cemig e da Gasmig, isto é, a anuência dessas duas
empresas, para que o Copam aprecie essa licença. Uma vez
aprovada a referida licença, as obras serão imediatamente iniciadas e,
concluídas, estarão contribuindo para eliminar naquele trecho cerca
de 80% a 90% dos veículos pesados que por ali passam diariamente,
centenas e centenas de veículos.

Foi constatado também um problema sério em relação à fiscalização
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na BR-040 e às balanças que ali estavam instaladas, todas elas sem
funcionamento. Da mesma forma estavam as lombadas eletrônicas,
ou seja, igualmente sem funcionar.

Um outro fato averiguado, e triste, é que não existe nenhuma
previsão, referentemente à BR-040, para uma melhoria mais profunda
ou para a sua duplicação. Fomos informados pelo representante do
DNIT, que compareceu a nossa audiência, o Dr. Edson Aires, que a
única previsão existente hoje seria a dos recursos necessários para a
operação tapa-buracos, ou seja, para a manutenção daquele trecho
por um período de dois anos. O contrato para isso está extinto, de
maneira irresponsável, desde o final do ano passado.

Esperamos, então, que essas obras sejam rapidamente licitadas
para que tenhamos condições de, pelo menos, Deputado João Leite,
minimizar o desconforto das condições atuais.

Também tivemos uma notícia boa.
O Deputado João Leite (em aparte) - Gostaria de ouvir todo o seu

pronunciamento, mas terei de comparecer à Comissão de
Participação Popular, por isso pedi o aparte porque não poderia deixar
de me manifestar e reconhecer todo o grande esforço que V. Exa.
está fazendo em defesa dos mineiros, das mineiras e dos brasileiros
que usam a BR-040.

Sei que V. Exa. vai tratar da frente parlamentar e das manifestações
das associações que surgiram a partir do descaso com a BR-040, mas
minha manifestação é de apreço e reconhecimento de seu esforço e
inteligência a serviço das pessoas e de sua experiência como
engenheiro e militante no serviço público há tanto tempo, os quais
agora empresta à população de Minas Gerais. Claro que V. Exa.
também tratará, assim como eu o farei depois, do nosso encontro com
o Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais.
Esperamos soluções de segurança para nossa população. Parabéns.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço a participação do Deputado
João Leite, que tem sido um grande companheiro e batalhador por
essa causa. Ontem, fizemos essa importante visita ao Procurador-
Chefe, Dr. Tarcísio, e tivemos também o prazer de assinar uma ação
civil pública para recuperar, por meio de ação emergencial, os trechos
mais perigosos dessa rodovia.
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Sei que meu tempo é pouco, mas quero dar uma notícia muito boa.
Nessa audiência pública, em virtude da inexistência de um contrato de
manutenção, consultamos a respeito da possibilidade de a iniciativa
privada participar desse mutirão para uma ação emergencial na
rodovia. Prontamente, o Sindiextra se dispôs a participar de uma ação
tapa-buracos emergencial, em parceria com o DNIT. A partir de hoje,
esses dois órgãos estão estudando uma maneira concreta para atuar
rapidamente, porque a situação é muito grave e pode provocar um
número maior de acidentes a cada dia.

Gostaria de dizer também que ontem iniciamos a coleta de
assinaturas para instalação de uma frente parlamentar pela
duplicação da BR-040. Em pouco tempo, 20 Deputados já assinaram
esse documento, por entenderem que se trata de uma frente
importante. Nosso processo de caminhada nessa luta é intenso.
Tivemos informação do DNIT de que não existe nenhuma ação,
estudo, projeto nem anteprojeto para a duplicação desse trecho, que
compreende o trevo da entrada de Ouro Preto até a cidade de
Barbacena.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
pela iniciativa da criação dessa frente parlamentar e, também
preocupado com a nossa BR-040, gostaria que V. Exa., nas agendas
para buscar a solução mais imediata, não se esqueça de incluir o
nosso trecho do Trevão até Felixlândia, que acabou. Nossa rodovia
federal que leva a Brasília está uma vergonha. Fiz uma reunião com a
diretoria do DNIT há cerca de 45 dias, atendendo à solicitação de
pessoas que trafegam naquele trecho da BR-040 depois do Trevão
até Felixlândia. O Diretor do DNIT disse que a licitação estava pronta
ou em fase de finalização, mas, em virtude de alguns percalços,
estava diligenciando para que o Exército, em caráter emergencial,
realizasse ali a operação tapa-buracos, que deveria ocorrrer em mais
ou menos 15 dias.

Fiz essa reunião há aproximadamente 40 ou 45 dias, Deputado
Fábio Avelar, mas até hoje a única coisa que vi, nas várias vezes que
passei por aquele trecho, sendo a última na semana passada, foram
pessoas fazendo aquela operação tapa-buracos, jogando terra nos
buracos, para ver se com isso conseguem algum trocado. É claro que
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elas não vão resolver a situação, dado o estado lastimável daquele
pedaço da estrada.

Para não tomar todo o tempo de V. Exa., concluo lembrando que o
tráfego na BR-040 passa também pelo Anel Rodoviário, que, na
região do Bairro Betânia, também virou um verdadeiro açougue, na
expressão exata da palavra: não se passa uma semana sem que
aconteça ali um acidente gravíssimo como o que aconteceu ontem
com um fusca, que ficou totalmente destruído, do qual as pessoas se
salvaram por um verdadeiro milagre. Que possamos, então, estender
essa discussão. No que depender de seu companheiro nesta Casa,
Deputado Vanderlei Miranda, pode contar conosco, pois juntos
estaremos empenhados nesse projeto, nesse processo, esperando
conseguir um resultado imediato.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço a participação do Deputado
Vanderlei Miranda, cujas palavras foram totalmente pertinentes.
Sabemos da importância da BR-040, que se inicia na divisa entre
Minas e Goiás, nas proximidades de Paracatu, e que, até chegar na
divisa com o Rio de Janeiro, percorre cerca de 830km.

Lembro que já foram dados alguns passos importantes. Por
exemplo, na BR-040, o trecho que vai de Belo Horizonte a Sete
Lagoas já está com pista dupla; também já está garantida, licitada e já
em obras a duplicação até Curvelo, na região do Trevão.
Evidentemente, esta também é uma oportunidade para discutirmos
essa questão. Outra notícia que recebemos ontem do representante
DNIT é que também já está sendo posto em licitação um importante
trecho de ligação da BR-040: o novo Anel Viário de Contorno Norte,
uma antiga reivindicação de todos nós, que até constou no relatório da
Comissão dos Aeroportos. Trata-se de um anel que vai sair nas
proximidades de Ravena, no Município de Sabará, vai passar por
Santa Luzia, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Pedro Leopoldo e vai
chegar até a cidade de Betim, nas proximidades da antiga Krupp. É
uma obra de 64km que vai aliviar esse já insuportável Anel Rodoviário
de Belo Horizonte. Ou seja, é uma grande obra que já está licitada.

De qualquer forma, a Frente Parlamentar para a Duplicação da BR-
040 é necessária, porque essa obra vai demandar, Deputados
Vanderlei Miranda e Cecília Ferramenta, uma constante mobilização
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de todos nós, parlamentares, de toda a sociedade, de Prefeitos e
Vereadores, e um envolvimento maior da bancada de Minas Gerais na
Câmara Federal, porque sabemos que a maturação de um projeto
dessa envergadura é muito longa. Há algumas fases a serem
cumpridas. A primeira e certamente mais importante é a decisão
política que deve ser tomada pela duplicação dessa importante
rodovia. Mas, após essa decisão política, ainda teremos pela frente
um longo percurso, e o primeiro passo é o estudo de viabilidade
técnica, econômica e ambiental. Esse estudo poderia ser feito ainda
neste ano, se o DNIT puder fazer o remanejamento de alguma verba,
já que o custo é pequeno para a conclusão desse estudo. Se isso for
feito neste ano, poderíamos prever para o próximo ano, Deputado
Getúlio Neiva, o recurso necessário, que é da ordem de
R$4.000.000,00 a R$5.000.000,00 para a elaboração do projeto
executivo; aprovado e elaborado esse projeto, teremos a possibilidade
de dar início a essa obra em 2010. Vejam V. Exas., portanto, que é
um empreendimento de longo prazo, de modo que a partir de agora
temos de estar totalmente imbuídos nesse projeto; se necessário for,
tocaremos nesse assunto em todas as sessões plenárias que aqui se
realizarem. Vamos levantar essa questão sempre que possível,
porque na verdade para a total duplicação desse importante trecho
que vai de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro faltam apenas 170km.
Entendemos que é um trecho muito pequeno em virtude da
importância que tem a BR-040, tanto no transporte de passageiro
como nos aspectos social e econômico.

Então gostaria, desde já, de contar com todos os Srs. Deputados.
O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - V. Exa. falou da

duplicação de Sete Lagoas até o Trevão, mas quero deixar aqui uma
preocupação para que V. Exa. possa incluí-la também na discussão.
O ritmo das obras diminuiu muito. Não há quase ninguém trabalhando,
há poucas máquinas na duplicação daquele trecho, e não estamos em
tempo de chuva, que já passou. Isso nos preocupa, porque as
pessoas que moram na região de Três Marias dizem o mesmo. A obra
está praticamente parada. Precisamos ficar atentos para que não
fiquem lá duas ou três maquininhas, movimentando para lá e para cá,
e a obra se estenda. Acredito que veio em boa hora a proposta de V.
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Exa., inteligente, que merece o nosso aplauso. Mais do que isso,
merece a nossa solidariedade, para nos irmanarmos na busca de
melhorar essa condição de tráfego.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço, Sr. Presidente. Gostaria
apenas de informar a todos que essa frente vem numa hora em que a
sociedade, de maneira geral, já não agüenta. Ontem, ao lançarmos a
frente na Assembléia, recebemos um telefonema de alguns sindicatos
da região de Lafaiete, convidando a Assembléia para participar e nos
informando, Deputado João Leite, que, na quarta-feira, há encontro
marcado para sair uma caravana de Belo Horizonte, às 10 horas, em
frente ao “shopping”, que culminará com a paralisação e o fechamento
da BR-040, nas proximidades da cidade de Congonhas. Estou
transmitindo esse convite para que todos nós, Deputados, tenhamos
condições de estar lá. Estão sendo mobilizados todos os Prefeitos,
Vereadores e lideranças da região. Enfim, será um grande movimento,
uma grande mobilização no sentido de sensibilizar as autoridades
para o grave problema que enfrentamos hoje com a BR-040. Muito
obrigado, Presidente, pela sua paciência.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Arantes.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Cumprimento o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Mesa, os demais colegas
presentes, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembléia.
Faço coro com as palavras do Deputado Fábio Avelar para que
possamos evitar um grande “apagão” no setor de transporte no Brasil,
principalmente em Minas Gerais. No meu entendimento, só há uma
saída, e fácil. O Governador Aécio Neves já propôs, por meio do Dr.
José Élcio Monteze, nosso competente Diretor: “Passem as estradas
do governo federal para o Estado, para que este cuide dessas
rodovias, e transfiram os recursos da Cide”. A burocracia federal é
extrema, difícil de ser vencida, e as distâncias dificultam muito. A
burocracia estadual é menor, sua agilidade é maior, e a competência
dos técnicos mineiros tem sido exemplar. Só assim podemos sonhar
com grandes recuperações, para deixar as rodovias federais em
Minas Gerais com a qualidade que o nosso povo tanto merece.
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Vá até Machado e Poços de Caldas, região nobre brasileira e
mineira, e veja crateras, buracos profundos, carros em ziguezague,
caminhões que chegam até a passar nas margens da rodovia, porque
o Prefeito fez alguns pequenos desvios. É uma vergonha, ficamos
impressionados. Também passe pelas estradas da região Sul mineira,
na minha região Sudoeste, Paraíso, Jacuí, Cássia, e por ali afora. É
obra para todo lado, mas estadual, do ProMG, programa que investe
mais de R$100.000.000,00, e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva é
testemunha disso, porque esse programa foi lançado também, há
pouco tempo, na sua região. Isso mostra o dinamismo do governo
estadual, o zelo, a preocupação, o investimento e a criatividade na
forma de fazer os contratos que obrigam a empresa não só a tapar
buraco, mas a tapar com qualidade e depois fazer a recuperação do
piso, a roçada da estrada, contratar bastante gente, gerar emprego e
manter por quatro anos, senão a empresa é multada.

Cumprimento o nosso governo, que se preocupa com o cidadão
mineiro e tem dado exemplo para o Brasil de como se zela e se cuida
de nossas rodovias; todavia, a situação é preocupante porque temos
muitas rodovias federais em Minas Gerais. Por todo lado há só
problema. Ontem ocorreu um acidente gravíssimo perto de Curvelo.
Um caminhão dos Correios ficou tombado durante duas horas e meia.
Ninguém passava para lá nem para cá.

Vamos falar das estradas mineiras. O Governador Aécio criou a
primeira parceria público-privada - PPP. A minha região, de São
Sebastião do Paraíso até Juatuba, na MG-050, é a primeira
experiência; aliás, tem dado certo, pois se recuperou, não há mais
buracos, gerou-se bastante emprego e a empresa, que é um
consórcio paulista, é boa e está realizando um belo trabalho.
Logicamente, haverá pedágio, que começa a ser cobrado agora no dia
1º.

Tenho muitos elogios quanto a esse projeto e programa. Com todas
as ações, tem-se desenvolvido na questão da PPP; todavia, em razão
do avanço dos crescimentos mineiro e brasileiro, o tráfego aumentou
muito no último ano. Isso me preocupa. Nos últimos 12 meses, muitos
caminhões, principalmente de carvão, com cargas elevadas e peso
acima da média, têm vindo de Mato Grosso, Goiás e até do Paraguai
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e do Uruguai. Essa estrada, que deveria estar 100% concluída para
iniciar a cobrança de pedágio, já possui alguns problemas, não de
buracos, mas de irregularidade no piso. Levei esse assunto ao
Secretário Fuad Noman e ao Dr. José Élcio Monteze, que foi
pessoalmente ao local para ver a situação. É preciso que, o mais
rápido possível, haja mais investimentos para depois se cobrar o
pedágio. Do contrário, pode haver uma gritaria geral e não ser bom.
Não é isso o que o Governador Aécio Neves quer, mas sim um
programa que tenha o máximo de atendimento e de qualidade para
justificar o pedágio. Mesmo sendo bem mais barato do que São Paulo,
onerará os cofres e o bolso do cidadão.

Espero que o nosso Secretário Fuad Noman busque alternativas
para fazer mais investimentos o mais rápido possível e, de repente,
avalie essa cobrança do pedágio para daqui a mais um tempo.

Na verdade, o projeto e o programa são bons, e a nossa região
passou a ganhar muito com isso. Há muita coisa boa acontecendo.
Quero agradecer ao Governador Aécio Neves, ao Vice-Governador
Antônio Anastasia, ao Sr. José Élcio Monteze e ao Secretário Fuad a
autorização de um pedido nosso para o asfaltamento da cidade de
Pimenta até Guapé. Na realidade, é para ligar o Oeste mineiro ao Sul
e ao Sudeste, passando pelo meio do lago. É uma estrada turística e
de integração econômica e social da região, que possui pouco mais
de 40km e obterá um resultado muito bom para o desenvolvimento da
região.

Há seis meses promovemos na Assembléia uma audiência pública
para discutirmos potencialidades e problemas do Lago de Furnas e
saímos com duas prioridades definidas. Uma era o tratamento de
todos os esgotos que caem no Lago de Furnas, para que tenhamos
uma água de qualidade; e a outra, a ligação dessa rodovia. O
Governador Aécio Neves já autorizou a execução do projeto - aliás,
quando o Governador autoriza projeto, cria-se uma expectativa muito
grande de que a obra sairá. Essa tem sido a tônica do seu mandato:
tudo que é autorizado em projeto realiza-se em obras. Se Deus quiser,
isso será uma realidade, como no caso de Bom Jesus da Penha e
Nova Resende, também se ligará a região de Passos, São Sebastião
do Paraíso à região de Poços de Caldas, passando, como citamos,
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pelo meio - região do Jacuí, de Bom Jesus da Penha, de Nova
Resende e Muzambinho. É uma estrada de 19km, e o Governador
também autorizou a execução do projeto. Espero ver logo, logo, obras
serem realizadas. Se Deus quiser, o nosso Governador as autorizará
no futuro, como autorizou em São Pedro da União a Juruaia até
Muzambinho, na estrada que liga Nova Resende, por meio de um
pedido que fizemos para a extensão daqueles 7km.

Falarei também da minha satisfação, ao discutir a questão da
logística de transporte em Minas Gerais em audiência pública
realizada pela Comissão de Agropecuária, a requerimento meu. Fiz
questão de convidar o Dr. Célio Floriani, quem mais entende do
assunto em Minas. Discutiu-se a importância da construção de
ferrovias para transportar principalmente grãos que vêm do Noroeste
de Minas. Ontem vimos o Governador autorizar, numa parceria com a
Vale, a construção do primeiro trecho, que liga Corinto a Pirapora, e a
recuperação vindo em direção a Belo Horizonte e depois a Vitória.
Esse será um grande exemplo, uma iniciativa fantástica para Minas.
Espero que ações como essas não só virem realidade - não tenho
dúvida de que virarão -, mas também se estendam a novos programas
e novos projetos, pois só por meio de grandes ferrovias podemos
desafogar grande parte do transporte, principalmente de grãos, de
Minas Gerais.

Vimos também nesta semana o Governador tratar do metrô em Belo
Horizonte. Sou do interior, freqüento esta cidade há 20 anos e nunca
vi um caos no trânsito como atualmente. Estava anteontem no DER e
gastei uma hora e meia de lá até aqui na Assembléia, dando uma
pequena volta no mercadão e daí ao Palácio para deixar duas
pessoas. É impossível trafegar nesta cidade depois das 18 horas.
Então, não há outro caminho a não ser esse. O metrô será a grande
saída, como as PPPs das estradas, se Deus quiser também
acontecerá a do transporte urbano, fundamental para Belo Horizonte e
Minas Gerais.

Também nesta semana e na semana passada tenho acompanhado
bastante e visto muitas notícias como a estampada na pág. 3 da
“Folha de S. Paulo”. Temos visto muita discussão em relação à falta
de alimento no mundo. Está faltando, sim. Está havendo uma
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preocupação muito grande em relação à segurança alimentar. Há
autoridades - se não me engano, da ONU - que dizem que a culpa
talvez seja do Brasil, que está produzindo muito biocombustível, muito
etanol, em detrimento do alimento, do arroz, do feijão, da soja e do
milho, com o que não concordamos. Pensamos que isso não tem o
menor sentido. Primeiro, porque a safra brasileira cresceu, não
diminuiu, mesmo aumentando muito o plantio de cana e de outras
culturas que também geram o biodiesel; segundo, quem paga por tudo
isso é o produtor, não é dinheiro que vem de outros países, não. É
dinheiro brasileiro, principalmente desse produtor sofrido. Então, não
concordamos com isso.

Mas uma coisa é real. Criou-se uma discussão em torno da
segurança alimentar, que se tornou uma grande preocupação, sim.
Essa falta de alimento hoje, em nosso entendimento e também no de
muitas outras pessoas muito mais afeitas ao assunto do que eu, tem
explicação relacionada com países da África, a China e a Índia, em
que o poder econômico está crescendo. A partir do momento em que
se melhora a condição de vida, busca-se alimento, e aí ele passa a
faltar.

O que me preocupa neste momento - penso que o Brasil precisa
preocupar-se com isso - é tirar um bom proveito disso, incentivar o
produtor, e não massacrá-lo, como sempre se fez, negociando as
suas dívidas; acredito que hoje saia realmente essa negociação que
dará uma condição melhor ao produtor, criando mecanismos de
proteção para evitar que adubos, inseticidas, herbicidas e toda a
composição do custo de produção suba como subiu, mais de 150%,
apenas em um ano, como é o caso dos nitrogenados, principalmente
do fosfato, do cloreto de potássio, elementos fundamentais para a
produção agrícola e a pecuária. Então, o Brasil precisa ter
mecanismos de proteção.

O que me preocupa nessa matéria, e é real, são os franceses
comprarem grande parte das terras da nossa região. Como exemplo
disso, temos as regiões próximas, do Norte de São Paulo e de São
Sebastião do Paraíso e Jacuí. Lá chegaram americanos fortes que
compraram e arrendaram as terras. Agora, quem está chegando?
Está aqui: ”Chineses querendo comprar as nossas terras”. E vão
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comprar, se não tivermos mecanismos, leis que protejam o capital e o
patrimônio brasileiros. Se os produtores não tiverem condições
financeiras de resistir às ofertas, que são feitas com dinheiro à vista,
estrangeiros comprarão as terras. O produtor pressionado, sugado,
asfixiado pelos bancos, entrega as suas terras. E grande parte dos
produtores trabalhará - como já estamos - para os japoneses,
principalmente para os franceses, alemães, americanos e, agora, os
chineses.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro colega Deputado
Antônio Carlos Arantes, é uma alegria poder falar com V. Exa. e
corroborar tudo que diz. Recebi no meu gabinete um “e-mail”
impressionante. Estou tentando confirmar a sua origem. Ele fala
alguma coisa sobre o domínio dos japoneses e dos norte-americanos
na reserva Raposa na Serra do Sol. Lá não há jeito de entrar
brasileiros, só estrangeiros. As ONGs dominam tudo. E nos
perguntamos: “o que está por trás disso?”.

Conversava sobre isso com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Dizem
que o socialismo representado no governo federal é diferente daquele
nacionalismo xenófobo, daqueles terríveis que falam que têm de
proteger as estatais. Na verdade, temos de proteger aquilo que é mais
importante para o Brasil: a terra dos brasileiros.

Não podemos permitir, como V. Exa. está revelando, a invasão
estrangeira na aquisição do bem mais essencial que é o terreno onde
pisamos, a terra de onde tiramos o nosso alimento. Isso me preocupa
muito, caro Deputado. Como companheiro da Comissão de Política
Agropecuária, V. Exa. sabe da nossa preocupação em fazer o
equilíbrio do meio ambiente com a exploração, mas, do jeito que as
coisas estão caminhando, teremos de dar uma guinada, uma
modificação nesse comportamento nacional.

Parabéns pela sua lembrança. Temos de preocupar-nos em dar
apoio aos produtores rurais, especialmente as famílias agrícolas, e
advertir o governo para não deixar ampliar e acontecer o que já está
acontecendo: o domínio estrangeiro sobre o solo e o território
brasileiro.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado, Deputado Getúlio
Neiva. Concedo aparte ao Deputado Fábio Avelar.
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O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Ilustre Deputado Antônio
Carlos Arantes, tendo em vista que o seu tempo já expirou, quero,
rapidamente, cumprimentá-lo pelos importantes temas que traz aqui.
O Deputado Antônio Carlos Arantes é nosso colega do PSC e tem
emprestado ao nosso partido, à nossa bancada importante
colaboração nessa área que conhece tão bem, a agropecuária. Ele
sempre traz temas importantes para o debate, como o seriíssimo
problema do trânsito de Belo Horizonte.

Aproveito a oportunidade - esqueci-me de falar da tribuna - para, em
meu nome e no do Deputado Antônio Carlos Arantes - tenho certeza
de que ele falará no final do seu pronunciamento -, informar a todos
que o nosso PSC completa hoje 23 anos. Trata-se de um partido
novo, mas com um futuro promissor pela frente. Aqui, na Assembléia,
procuraremos crescer sempre. Hoje o partido conta com três
Deputados, mas, na próxima legislatura, talvez possamos formar uma
bancada.

Então, Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quero, por meio
dessa minha pequena fala, cumprimentar todos os companheiros do
PSC, os membros da executiva, do diretório, e o nosso Presidente,
Vítor Nósseis, enfim, falar da nossa satisfação de fazer parte do PSC,
que tem crescido a cada dia. Obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Para encerrar, Sr. Presidente,
complementando a fala do Deputado Fábio Avelar, gostaria de
cumprimentar todos os correligionários do Partido Social Cristão -
PSC -, que tem este belo símbolo, o peixinho, que multiplica o
alimento para o cidadão. A verdade é que hoje estamos
comemorando 23 anos, e foi esse partido que me deu a oportunidade
de chegar aqui, neste Parlamento, para fazer a defesa de nosso
Estado, das regiões Sul e Sudoeste, principalmente do setor que
cuida do desenvolvimento de Minas Gerais. A minha ação sempre foi
voltada para o desenvolvimento. Onde há desenvolvimento, há
emprego; e, onde há emprego, a família vive melhor. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, quero me ombrear, como a Bancada do PMDB nesta
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Casa, com o PSC, que hoje completa 23 anos de existência, nas
pessoas dos Deputados Fábio Avelar e Antônio Carlos Arantes, dois
dos mais importantes e influentes Deputados desta Casa, que honram
a Assembléia Legislativa com as suas presenças. O PSC é um dos
orgulhos no emblema dos partidos brasileiros, pelo trabalho cristão
para aqueles mais necessitados, dentro de uma teoria social cristã
das igrejas. O PSC está de parabéns. Quero estender esta
homenagem dos 23 anos ao Diretório Municipal do PSC de Montes
Claros, que tem como Presidente o empresário do setor de educação
Kiko Canela.

Srs. Deputados, aqueles que nos acompanham por meio da TV
Assembléia, aqueles que estão nas galerias desta Casa, quero
destacar a presença dos futuros Vereadores Beto Fulgêncio e Jecelito
Freitas, da cidade de Pirapora. Junto a Adilson Gonçalves Silva, eles
acabam de conseguir na Justiça, no Tribunal Regional Eleitoral, uma
sentença favorável para assumirem como Vereadores, em
substituição a outros edis daquela cidade que mudaram de partido,
nos moldes da Resolução nº 22.610, de 2007, do TSE. O TRE acaba
de definir que três Vereadores de Pirapora perdem seus mandatos
porque mudaram de partido quando não podiam fazê-lo. Em
substituição a eles, esses três nomes mencionados assumirão, entre
os quais Beto Fulgêncio e o colega radialista Freitas, que nos alegram
com suas presenças aqui. Recebam a nossa homenagem por esta
mudança política. Essa é uma alteração muito importante no quadro
político da cidade de Pirapora.

Na terça-feira passada, anteontem, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a Comissão de Direitos Humanos debateu, numa Mesa altamente
representativa, a questão das perícias do INSS. A Comissão de
Direitos Humanos ouviu o Diretor Regional do INSS em Minas, a
Associação Nacional dos Peritos Médicos, o Juiz Federal Pedro
Pereira Pimenta e muitos segurados do INSS, que motivaram esse
debate. Trouxemos a esta Casa um debate de 3h40min de duração,
no mais alto nível, oportunidade em que discutimos os problemas dos
segurados do INSS que querem ter o direito de se aposentar. São
eles portadores de enfermidades muitas vezes terminais, geralmente
incapacitados, e o INSS se nega, por meio de seus peritos, a
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conceder-lhes a merecida aposentadoria. E isso tem provocado
muitos transtornos. No interior de Minas Gerais, em duas cidades,
provocou até morte. Peritos foram assassinados em razão de
inconformismos de pessoas rejeitadas na perícia, embora, à luz de
toda e qualquer evidência, não tenham condições de trabalho.

O que se depreende desse debate, e é bom esclarecermos isso com
calma aos que nos ouvem em suas residências através da TV
Assembléia, é que o portador de doença não tem esse como único
motivo para ser aposentado por invalidez, é preciso que a doença seja
incapacitante, ou seja, que o impeça de trabalhar. Desde que isso
esteja comprovado, o INSS tem que proceder à aposentadoria, e
aqueles que não conseguirem de forma administrativa no INSS podem
bater às portas da Justiça Federal, que ela dará ganho de causa a
esses que pleiteiam sua aposentadoria.

Por falta de compreensão desse conceito, dessa noção do que é
aquilo que incapacita, de quando a pessoa tem direito à
aposentadoria, tem havido muitos problemas entre os segurados e o
INSS. Por essa razão, atendendo a requerimento de nossa autoria, a
Comissão de Direitos Humanos irá interiorizar o debate sobre esse
assunto. Levaremos o debate a algumas cidades-pólo e nessas
cidades debateremos os problemas, as dificuldades e as condições de
se conseguir a aposentadoria também com o INSS, com os Peritos,
com a sociedade civil e principalmente com os maiores interessados,
que são os segurados. Por isso o debate acontecido anteontem na
Comissão de Direitos Humanos foi um debate da maior importância,
engrandeceu esta Casa da maneira como pudemos ver.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na data de ontem apresentei um
projeto de lei nesta Casa, o qual recebeu o nº 2.382/2008. Esse
projeto dispõe sobre a regulamentação da eliminação da vida de cães
e gatos em Minas Gerais. Acho até incrível que um Estado tão
desenvolvido como o nosso, num assunto que tem sido debatido
diariamente pela Sociedade Protetoras dos Animais, por todas as
entidades de veterinários do nosso Estado, não tenha uma legislação
que venha a definir ou proibir a eliminação pura e simples de cães e
gatos como infelizmente ainda existe.

Protocolamos nesta Casa o projeto de lei nos moldes de um projeto
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de lei que acaba de ser transformado em lei no Estado de São Paulo.
Lá já é lei a proibição da eliminação de cães e gatos. No art. 2º
podemos ler o seguinte: “Fica vedada a eliminação da vida de cães e
gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e
estabelecimentos oficiais congêneres, exceção feita à eutanásia
permitida nos casos de males, doenças graves ou enfermidades
infectocontagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde de
pessoas e de outros animais”. O projeto de lei estabelece uma série
de condições para isso acontecer.

Ao ingressar com esse projeto de lei nesta Casa, estou recebendo o
apoio de todas as entidades de controle de zoonoses no Estado, das
entidades dos veterinários, daqueles que defendem os direitos
humanos, porque a saúde dos animais está diretamente ligada aos
direitos humanos, dos órgãos que defendem e que realmente
protegem os animais, da Sociedade Protetora dos Animais, enfim,
daqueles que se preocupam com esse setor no Estado, e, graças a
Deus, não é pouca gente. Muitos vêem os animais, cães e gatos
principalmente, como seres importantes em nossa vida, mais do que
outras pessoas. Espero que esse projeto se transforme em lei, assim
como já é lei no Estado de São Paulo, e que tenhamos em Minas uma
legislação amadurecida, concreta para proteger a vida de cães e
gatos, a não ser, como já disse, em casos de eutanásia na ocorrência
de doenças incuráveis em que haja risco de vida ou incolumidade
física a pessoas ou outros animais.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite,
agradeço-lhe, inicialmente, a oportunidade e o cumprimento por essa
iniciativa. Ilustre Deputado, esse assunto já foi motivo de discussões
por várias oportunidades na nossa Comissão de Meio Ambiente, da
qual sou Vice-Presidente. Pudemos, de uma maneira bastante firme,
constatar, levado pela Sociedade Protetora dos Animais, tudo que V.
Exa. está confirmando aqui. Com a iniciativa de V. Exa. de apresentar
a esta Casa esse projeto, acho que ele vem, de uma maneira
definitiva, dar uma solução para esse angustiante problema. Esteja
certo de que daremos todo o apoio à sua iniciativa. Não temos dúvida
nenhuma de que, pela importância, seu projeto facilmente será
transformado em norma jurídica. Assim o cumprimento pela iniciativa
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e pela importância do seu projeto. Parabéns, Deputado.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar

e peço-lhe que acompanhe esse projeto na Comissão de Meio
Ambiente, onde certamente tramitará, para darmos a Minas Gerais
uma legislação amadurecida, relacionada à proteção e à vida de cães
e gatos no Estado de Minas Gerais.

Aproveito a presença do Deputado Fábio Avelar e de outros colegas
desta Casa para referir-me a outro assunto. Há poucos instantes,
Deputado Fábio Avelar, V. Exa. se referia à criação da frente
parlamentar em favor da BR-040. Trata-se de uma iniciativa louvável,
digna dos melhores aplausos. Quero comentar sobre o
prosseguimento para nós, de Montes Claros, da BR-040, onde se
inicia o trecho da BR-135, que leva a Curvelo, Bocaiúva, Pirapora e
Montes Claros. Esse trecho de rodovia, de aproximadamente 300km,
tem um projeto de reconstrução no Ministério dos Transportes,
envolvendo também o alargamento. Ela está novamente em estado
precário, provocando acidentes justamente por falta dessa obra de
reconstrução e de alargamento, bem como por falta da construção de
terceiras faixas, e assim por diante. Precisamos voltar a nos
empenhar, a pressionar o Ministério dos Transportes para que haja a
licitação dessa obra, no valor de R$450.000.000,00. Nós a
aguardamos, com ansiedade, desde o ano passado. A bancada do
Norte esteve três vezes com o Ministro Alfredo Nascimento para tratar
desse assunto. Esperamos que o Ministério a coloque em licitação,
defina as construtoras que terão incumbência de construí-la e a
execute, pois é uma obra da maior importância para as cidades ao
longo da BR-135, entre a BR-040 e Montes Claros. Também faz parte
desse pacote a alça final do anel rodoviário de Montes Claros, que
ainda falta ser construído e é importantíssimo para desviar o tráfego
pesado de caminhões que transitam praticamente na região central da
cidade, por falta dessa alça final entre as rodovias 251, saída para a
Rio-Bahia, e a rodovia 135, continuação até Januária. Isso impede
que os veículos que chegam a Montes Claros, vindos de Belo
Horizonte, de Curvelo, entrem na cidade e continuem a sua viagem. A
falta dessa alça final está complicando o trânsito no Município. Como
ela está no pacote de construção da BR-135, amplia-se a importância
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da reconstrução e ampliação dessa rodovia.
Aqui, nesta Casa, precisamos fazer ecoar esse assunto em Brasília

para que lá chegue esse pleito e essa reivindicação tão importantes
não só para Montes Claros como também para dezenas de cidades
ao longo da BR-135, entre a BR-040 e Montes Claros. Por essa razão
já nos associamos e assinamos como integrantes da frente
parlamentar em defesa da BR-040. Estamos também nos inscrevendo
como militantes na luta pelo alargamento e pela reconstrução da BR-
135, entre a BR-040 e Montes Claros.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, no último dia 24 de abril Montes
Claros sofreu um impacto, um abalo no setor social, quando milhares
de estudantes, de nível médio e superior, estavam reivindicando a
implantação do meio passe escolar, por sinal uma promessa, ainda
não cumprida, do atual Prefeito de Montes Claros. Faziam uma
passeata pelas ruas da cidade e adentraram o saguão da Prefeitura,
na Casa do povo, no prédio que construí. Todavia, de lá foram
enxotados, a pedido da Prefeitura, pela polícia, que usou de excesso
de força física, de balas de borracha, de cães amestrados. Essa
situação deixou vários jovens estudantes com problemas.

A partir desse acontecimento, 24 de abril transformou-se numa data
de luta em defesa do meio passe escolar para os estudantes de
Montes Claros. Sr. Presidente, peço 1 minuto para concluir minha fala.
O dia 24 de abril foi instituído como o Movimento das Mães do 24 de
Abril, num momento de reflexão e de luta, para que os estudantes de
Montes Claros tenham oportunidade de exprimir e expressar suas
reivindicações.

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa estará em Montes
Claros no mês de junho para debater com os estudantes exatamente
o que foi alvo e motivo de suas reivindicações: o meio passe escolar.
Esperamos que desse debate nasça a concretização de um sonho, de
um ideal da classe estudantil, dos jovens de Montes Claros, para que
tenhamos o meio passe escolar implantado em nossa cidade.
Lamentavelmente, no último 24 de abril, faltou sensibilidade e juízo ao
Sr. Prefeito, a ponto de ele cometer o abuso de chamar a Polícia
Militar para expulsar os estudantes, motivo pelo qual se instituiu essa
data, numa luta em favor dos estudantes de Montes Claros e do Norte
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de Minas. Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini - Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs.

Deputados e as Sras. Deputadas, os servidores desta Casa, os
amigos que nos acompanham nesta Assembléia, a Casa do povo, os
telespectadores da TV Assembléia, espalhada pelos quatro cantos do
nosso querido Estado. Oxalá todos os 853 Municípios pudessem
sintonizar a TV Assembléia para que essa aproximação tão sonhada,
uma luta nossa, deste Deputado e do seu partido, o PHS, assim como
dos demais Deputados desta Casa, surtisse maior efeito. Julgamos
fundamental esse maior envolvimento da sociedade, essa maior
participação popular, num momento político significativo para Minas.
Eu e o Deputado João Leite somos colegas na Comissão de
Participação Popular e temos realizado várias reuniões especiais e
audiências públicas com o intuito de atrair todos os segmentos da
sociedade para discussão das matérias tão relevantes debatidas
nesta Casa.

Esta data antecede o Dia Nacional de Combate à Exploração e
Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, tema a propósito do qual
hoje tivemos o lançamento de um programa pelo Governador Aécio
Neves. No domingo, dia 18, toda a sociedade deve mobilizar-se para
debater e manifestar-se sobre tema tão importante e presente em
nossa realidade social e sofrida, em razão das desigualdades e das
discrepâncias de educação, de saúde, de condições financeiras e
econômicas de nossa população.

Em Belo Horizonte, na orla da Lagoa da Pampulha, haverá, das 9 às
12 horas, uma grande mobilização que contará com a participação de
várias ONGs, escolas públicas e particulares, enfim, várias entidades.
Fica aqui o convite a todos para que participem desse movimento, já
que, somente este ano, foram denunciados 5.900 casos de abuso
sexual. Não dá para fecharmos os olhos diante dessa situação.
Sabemos que a sociedade poderá dar uma ajuda fundamental.

Vejamos o que diz o art. 227 da Constituição Federal: “É dever da
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Sr. Presidente, como participantes da Frente Parlamentar em
Defesa da Vida, queremos levantar essa bandeira junto aos demais
Deputados, ao governo do Estado e, sobretudo, à sociedade. No
momento, assistimos a tantos debates e polêmicas, até no que se
refere à sucessão à Prefeitura de Belo Horizonte, bem como de outras
cidades do Estado. Em Belo Horizonte temos de discutir a
participação de todos os segmentos da sociedade nas decisões que
precisam ser tomadas para o crescimento, desenvolvimento e
melhoria da cidade. Não tenho dúvida de que a participação popular é
o caminho mais rápido e mais lógico para que a administração pública
tenha eficiência e eficácia. Não basta ter eficiência, ou seja, não basta
dispor de bons gestores, o que, aliás, parece estar faltando na
Prefeitura de Belo Horizonte, no que tange ao segundo e terceiro
escalões. Refiro-me a técnicos que possam avaliar e produzir com
mais eficiência propostas para a cidade. Todavia, é preciso pensar
também na eficácia, ou seja, no resultado que a administração pode
gerar quando as ações vão ao encontro das necessidades da
população. Só quem convive com a população, quem vive em
determinada sociedade, quem visita todas as áreas de uma Capital ou
de uma cidade do interior percebe as verdadeiras necessidades das
pessoas. A partir disso, poderá fazer com que a eficiência se
transforme em eficácia. E a eficácia acontece quando a administração
produz resultados que beneficiem verdadeiramente toda a sociedade.

Uma das principais mobilizações que acontecem atualmente é
aquela que envolve a luta pela família. Hoje é o Dia da Família, data
que nos foi muito bem lembrada pelo Deputado João Leite. Como
família e como concidadãos - consideramos concidadãos como irmãos
-, precisamos ter mais consciência cidadã, mais responsabilidade e
maior envolvimento com as causas da população, sobretudo dos mais
pobres e marginalizados. Temos de atuar como protagonistas de
mudanças reais em nossa sociedade. Só quem sofre com problemas,
dificuldades, enfermidades, só quem luta por atendimento à saúde,
para criar um filho, para retirá-lo do caminho das drogas e levá-lo à
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escola poderá ajudar o poder público a solucionar os problemas.
Temos muitos problemas, entre os quais cita-se o abuso sexual, a

exploração de crianças. Não é novidade a grande ligação que tenho
com a querida Jocélia Leão, mãe de Míriam Brandão, criança que foi
barbaramente assassinada há 15 anos.

Temos levantado a bandeira em combate a todo tipo de violência
contra as crianças, mas também na família, na sociedade. Todos
somos responsáveis por construir uma sociedade mais pacífica,
fraterna e participativa.

Portanto, Sr. Presidente, quero aproveitar o dia de hoje, o Dia
Internacional da Família, que antecede o dia 18 de maio, o Dia
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, para convocar nossos amigos, nobres pares
Deputados, e também toda a população de Belo Horizonte, de
maneira particular, Capital onde habitamos e onde haverá essa
grande mobilização, na orla da Lagoa da Pampulha.

Eu, como Vice-Presidente da Comissão de Participação Popular, Sr.
Presidente, não tenho poupado esforços para apresentar
requerimentos que visem justamente à participação de todos os
segmentos nas discussões desta Casa e dos interesses da nossa
sociedade. No curso de especialização em Poder Legislativo, do qual
sou aluno pela PUC e pela Escola do Legislativo, para minha
monografia, estou desenvolvendo a tese sobre a participação popular
durante a elaboração e a tramitação dos projetos de lei, sua eficácia e
aplicabilidade.

Portanto, Sr. Presidente, tenho apresentado esses requerimentos,
como o fiz agora, pedindo que seja feita a divulgação maciça das
audiências públicas a serem realizadas na Comissão de Participação
Popular e demais comissões, no intuito de tornar mais conhecidas a
realidade que debatemos aqui, como representantes de nossa
sociedade. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,



824

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Meio
Ambiente - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 14/5/2008, dos
Requerimentos nºs 2.283, 2.284, 2.361, 2.364, 2.365, 2.380 e
2.385/2008, do Deputado Leonardo Moreira; do Trabalho - aprovação,
na 3ª Reunião Extraordinária, em 14/5/2008, dos Projetos de Lei nºs
1.894/2007, do Deputado Padre João, 2.225/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 2.235/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça,
e 2.236/2008, do Deputado Eros Biondini, e dos Requerimentos nºs
2.304, 2.318, 2.319, 2.325, 2.345, 2.362 e 2.393/2008, do Deputado
Leonardo Moreira; de Turismo - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária,
em 14/5/2008, do Projeto de Lei nº 1.990/2008, do Deputado Fahim
Sawan, e dos Requerimentos nºs 2.291, 2.305 a 2.315, 2.327, 2.338,
2.339, 2.346, 2.359, 2.363, 2.367, 2.374, 2.383, 2.392, 2.394 e
2.398/2008, do Deputado Leonardo Moreira, e 2.405/2008, do
Deputado Domingos Sávio; de Assuntos Municipais - aprovação, na
12ª Reunião Ordinária, em 14/5/2008, dos Requerimentos nºs
2.280/2008, do Deputado José Henrique, 2.281, 2.282, 2.292 e
2.382/2008, do Deputado Leonardo Moreira, 2.331/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 2.333/2008, do Deputado Dinis Pinheiro,
2.401/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, 2.408/2008, do
Deputado Doutor Viana, e 2.409/2008, do Deputado Inácio Franco; de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 9ª Reunião Ordinária, em
15/5/2008, do Requerimento nº 2.368/2008, do Deputado Leonardo
Moreira; e de Segurança Pública - aprovação, na 9ª Reunião
Extraordinária, em 13/5/2008, dos Requerimentos nºs 2.158 e
2.159/2008, do Deputado Weliton Prado, 2.302, 2.320, este com a
Emenda nº 1, e 2.321/2008, do Deputado Leonardo Moreira (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento
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solicitando a constituição de comissão de representação para
participar da 50ª Festa Nacional do Milho - Fenamilho - , a se realizar
no período de 21/5//2008 a 1º/6/2008. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XIV do art. 232 do
Regimento Interno e designa os Deputados Almir Paraca, Chico Uejo,
Deiró Marra, Delvito Alves, Elmiro Nascimento, Fahim Sawan, Hely
Tarqüínio e Luiz Humberto Carneiro para comporem a referida
comissão.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento nº 1.720/2007, do Deputado Irani

Barbosa, em que solicita à Secretaria de Fazenda uma relação de
todos os produtos tributados pelo ICMS, em ordem alfabética, com
suas respectivas alíquotas, constando o percentual de imposto
incidente sobre cada um deles. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº
1.720/2007 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.757/2008, da Comissão de Participação Popular,
em que solicita ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe da Polícia
Civil informações sobre a previsão para a implantação de delegacias
especializadas de atendimento à mulher nas regiões do Estado que
ainda não possuem esse serviço. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.828/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em
que solicita a inserção nos anais da Casa de matéria publicada no
jornal “Hoje em Dia" de 10/2/2008, do jornalista Aristóteles Drumond,
cujo título é "Ausência de José Aparecido". Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento nº 1.895/2008, da Comissão de Saúde, em que
solicita ao Presidente da Copasa-MG informações sobre o programa
de saneamento em Pedra Azul, principalmente nos bairros periféricos.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento nº 2.023/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, em
que solicita ao Secretário de Fazenda informações sobre quando e de
que forma será implementada a redução de ICMS sobre a prestação
de serviço de transporte de passageiros. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº
2.023/2008 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 2.100/2008, da Comissão de Participação Popular,
em que solicita à Secretaria de Educação informações sobre a
implementação da Lei Federal nº 10.639, de 2003, que torna
obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nos
estabelecimentos de ensinos fundamental e médio e sobre o
atendimento educacional oferecido nas comunidades indígenas e
áreas remanescentes de quilombos do Estado. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.139/2008, da Comissão de Participação Popular,
em que solicita à Secretaria de Educação informação quanto aos
procedimentos adotados para a criação e a implementação das
atividades do Conselho do Fundeb. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.189/2008, da Comissão de Saúde, em que
solicita ao Secretário de Saúde esclarecimentos acerca do programa
de urgência e emergência, principalmente no que se refere ao apoio à
região do Norte de Minas e aos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma
do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento nº 2.189/2008 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 2.195/2008, do Deputado Getúlio Neiva e outros,
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em que solicitam ao Tribunal de Justiça informações sobre as ações
efetivadas por essa Corte quanto ao levantamento de valores de
depósitos judiciais para o pagamento de precatórios devidos pelo
Estado. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 2.196/2008, do Deputado Getúlio Neiva e outros,
em que solicita à Secretaria de Fazenda informações sobre as ações
por ela efetivadas quanto ao levantamento de valores de depósitos
judiciais para o pagamento de precatórios devidos pelo Estado. 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 Ademir Lucas em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos
do seu § 1º, transferi-la ao Deputado João Leite. A Presidência defere
o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a
palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; Deputado Ademir Lucas, meu Líder; telespectadores da TV
Assembléia, gostaria de me manifestar neste dia tão importante, Dia
Internacional da Família, em tempos de ataques tão terríveis a essa
instituição fundamental para o equilíbrio da nossa sociedade e para a
construção de nosso país. Nós, que integramos a Frente Parlamentar
em Defesa da Família, estamos atentos, e hoje mesmo houve o
lançamento desse grande programa do governo do Estado de Minas
Gerais, com a Assembléia Legislativa e diversas entidades
empresariais, de luta contra a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Saúdo também o assistente social pelo seu dia.

Novamente desejo tratar do assunto da BR-040. Na visita que
fizemos a essa BR no trecho até Conselheiro Lafaiete, chamou-nos a
atenção o grande número de faixas com os seguintes dizeres:
“Presidente Lula, o pior não são os carros quebrados; o pior são as
vidas perdidas”. Diria também que, além das vidas perdidas, há
aqueles que adquiriram seqüelas permanentes e deficiências por
causa da insegurança nesse trecho da BR-040.
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Ontem, falei a respeito de vários trechos da estrada, dos buracos e
do excesso de peso na via. Hoje, quero discutir as críticas que os
Deputados Estaduais receberam de alguns jornalistas pela nossa ida
à BR-040. Disseram que os Deputados Estaduais não teriam
competência para fiscalizar a situação da BR-040. Discordo
totalmente e creio que uma afirmativa dessas não ajuda em algo tão
importante como a educação. Talvez aquele que fez a crítica tenha
imaginado que nós deveríamos ficar assentados no Plenário da
Assembléia, aguardando que algum Deputado Federal fizesse uma
visita ao trecho, fiscalizasse e constatasse que a situação da via é
precária e traz risco para a população brasileira. Não concordo, e
creio que uma afirmativa como essa só desconstrói, e não ajuda a
educar o povo brasileiro. Será que o Parlamento mineiro não tem
competência para fiscalizar uma via federal em nosso Estado? Será
que o Parlamento mineiro, conhecendo a situação e sendo
permanentemente provocado por causa dos acidentes e das mortes
que ocorrem na BR-040, deveria ficar quieto? Não deveria agir? Ao
contrário do que queriam esses críticos, fomos àquele trecho e
flagramos a situação de risco para a nossa população. Com a ajuda
da Polícia Rodoviária Federal, flagramos os caminhões com excesso
de peso. Disseram-nos os próprios caminhoneiros que essa é a ponta
do “iceberg”, já que todos ali trafegam com excesso de peso. Fomos
ao Ministério Público Federal e ajuizamos ação civil pública contra o
DNIT. Ora, deveríamos ficar quietos? Não deveríamos agir? Isso não
ajuda em nada a educar a nossa população. Podemos, sim, aliás
devemos, fiscalizar e cuidar da população de Minas Gerais. Se os
Deputados desta Casa não o fizessem, o povo, que tem autoridade
para cobrar, deveria fazê-lo. Aliás, o povo está-se organizando
naquela via: já há associações e ONGs que, por causa da dor, do
choro e das mortes decorrentes dos diversos acidentes, se
organizaram e vão fechar a rodovia.

Ontem, repito, em resposta ao Procurador-Chefe da República, Dr.
Tarcísio Henriques, que me perguntou se eu queria que ele fechasse
a rodovia, disse-lhe: “Não precisa; o povo vai fechá-la, Procurador. De
fato, o senhor não precisa fazer isso porque o povo, que já não
agüenta a situação, vai fechar a rodovia”.
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Então, essas críticas não ajudam a construir nada, até porque, se os
Deputados não agirem, o povo vai agir, vai-se manifestar e reivindicar,
como está fazendo neste momento.

É interessante observamos o que diz o Código de Trânsito
Brasileiro: “Art. 1o - O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres
do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

§ 2º - O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e
dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências,
adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.

Ou seja, é direito da população brasileira, daqueles que se utilizam
da BR-040 indo de Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete, de
Carandaí e Barbacena ao Rio de Janeiro, ou, em outra direção, do
Trevão a Felixlândia, para Brasília, trecho que também está em
situação precária. É um direito, uma lei, um código; isso é forte. E os
Deputados desta Assembléia têm, sim, competência para, em nome
do povo de Minas Gerais, exigir que sejam feitas as reparações; que a
fiscalização seja feita e que já não se permita o que vimos lá:
caminhões transitando com excesso de peso, sem fiscalização, sem
balanças para controle.

Ora, no § 3º do art. 1o do Código de Trânsito Brasileiro diz-se que:
“Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente,
por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou
erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços
que garantam o exercício do direito do trânsito seguro”.

Está na peça que eu e os Deputados Fábio Avelar e Juninho Araújo
encaminhamos ontem ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República em Minas Gerais.

Impressiona-nos também que o próprio DNIT fala, em seu “site”, das
péssimas condições em que se encontra a estrada por ele
administrada.

Isso não impediu que esse trecho de Belo Horizonte até Conselheiro
Lafaiete, que teve o contrato de conservação e manutenção da via
expirado em outubro, não tivesse o contrato renovado até ontem.
Temos, então, aquela situação lamentável na via.
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Por isso, chegamos agora a algo que estarrecerá os críticos dos
Deputados Estaduais, os críticos da Assembléia Legislativa, que se
preocupou com uma rodovia federal. As associações e as
organizações vão-se encontrar na curva do Ribeirão do Eixo, irão
fechar a BR-040.

É isso o que queríamos? É isso o que a Assembléia deseja? De
maneira alguma. Queremos a BR-040 aberta para o trânsito dos
produtos, das pessoas, mas as associações, aqueles que moram ali e
utilizam a via já não suportam, já não agüentam. Vêem que não há
possibilidade nenhuma de intervenção do governo federal na via. Não
há contrato, não há balanças para pesar o excesso de carga e não há
número de policiais rodoviários federais para cuidar da via. A
população já não agüenta, acabou a paciência. Já não agüenta
enterrar os seus parentes, os seus amigos, os seus conterrâneos, os
seus colegas de trabalho, que utilizam a BR-040 e estão morrendo ali.
Já não agüentam acompanhar os seus parentes aos hospitais para
tratamento. Enquanto isso, temos um governo federal rigorosamente
insensível a essa dor.

Por isso, os críticos da Assembléia que achavam que os Deputados
não teriam competência para fazer uma fiscalização na via federal
verão agora não os Deputados fiscalizarem, mas o povo fechar a via,
exercendo algo que é totalmente reconhecido pela nossa Constituição
e até pelo Código de Trânsito Brasileiro. O povo vai para a via, vai
fechar uma via importante que liga a Capital Federal a Belo Horizonte
e ao Rio de Janeiro. E os críticos da ida dos Deputados a uma rodovia
federal verão as pessoas que moram ao longo da BR-040 na pista
pararem as grandes carretas, que não são paradas pela fiscalização,
que não são colocadas numa balança, porque todas as balanças
estão desativadas.

O Procurador-Chefe da República nos relatou ontem que já está
ajuizada uma ação civil pública para a abertura imediata de todas as
balanças, para que os caminhões sejam pesados. Até agora,
absolutamente nada foi feito.

De acordo com os críticos, temos de cruzar os braços e, como
Deputados, não poderíamos ir a uma rodovia federal; deveríamos
aguardar um Deputado Federal. Pois o povo não irá esperar o
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Deputado Federal, os jornalistas e a Assembléia. O povo irá para a via
fechá-la e interrompê-la. Por algum momento, na BR-040, de Belo
Horizonte a Conselheiro Lafaiete, as pessoas terão o sentimento de
que não irão acontecer acidentes porque a via estará parada, os
caminhões com excesso de peso não estarão transitando e as
pessoas estarão seguras. Os que utilizam a curva do Ribeirão do Eixo
saberão que não acontecerá acidente ali, que um caminhão não
deslizará naquele momento.

No muro perto do Viaduto das Almas, saberão também que não
ocorrerá um acidente naquele trecho onde uma pista sumiu enquanto
a rodovia estiver parada; aliás, nem em cima do Viaduto das Almas,
onde há 12 buracos, nem onde os caminhões deixam a estrada de
Belo Vale e entram na BR-040, provocando 58 buracos em 2km. Não
veremos o povo ir às ruas, mas sim à estrada para cobrar do governo
federal e do DNIT a sua responsabilidade prevista na Constituição e
no Código de Trânsito Brasileiro - aliás, um governo totalmente
ausente da dor do povo de Minas Gerais. Estaremos aqui, Sr.
Presidente, todos os dias, lembrando ao Presidente Lula que as
pessoas estão morrendo na BR-040 e que queremos duplicação já e
obras para salvar vidas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita 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 - Inicialmente, gostaria de agradecer a
oportunidade de poder falar sob a Presidência do Deputado Ademir
Lucas, homem experiente, competente e que, ao longo dos anos, tem
provado ser um dos grandes esteios da política mineira. Além disso,
ao Deputado João Leite por esse trabalho em defesa da BR-040.
Comporemos essa frente parlamentar que está sendo formada.
Talvez, por ser muito criterioso, o Deputado João Leite não tenha dito
que qualquer cidadão tem o direito de fiscalizar as obras federais; não
tem de ser o Deputado Estadual, o Deputado Federal ou o Vereador.
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Na verdade, o que acontece no Brasil é que a Nação é uma ficção
jurídica, o Estado é uma ficção jurídica, e a única realidade é o
Município. Nós representamos aqui os Municípios. Então, a sua
defesa está absolutamente correta.

Aproveito este espaço para cumprimentar o ex-Deputado Federal
Vittorio Medioli pela seqüência de bons artigos que tem publicado no
jornal “O Tempo”, especialmente pelo artigo de hoje, em que diz que,
para ser bom político e representante do povo, não há necessidade de
fazer reverência servil; para ser bom companheiro, não se deve ser
servil, mas sim ter “altaneiridade” para dizer onde se está acertando e
errando. Lembro aqui quando Tancredo Neves dizia - aliás, o Ademir
sabe disso, pois viajávamos juntos naquela campanha de 1982, quase
impossível de vencer - que político que tem medo de vaia não deve ir
à rua; quem tem medo de vaia não vai à luta, à disputa.

Essas coisas nos põem numa posição um pouco diferenciada.
Quando tratamos aqui de assuntos que as pessoas pensam não
serem pertinentes ou utilizamos esta tribuna, às vezes, para defender
o Governador Aécio Neves sem deixar de criticar o erro dessa ou
daquela entidade ou Secretaria, estamos sendo verdadeiros
companheiros, pois estamos mostrando os erros. Da mesma forma,
quando falamos bem das iniciativas do Presidente Lula ou mostramos
seus erros.

Não disse aqui, mas pretendia fazer um discurso sobre esse pacote
que saiu agora da nova política industrial. As pessoas assistem a isso
no jornal ou na televisão, que parece bastante bonito, mas, quando
alguém que entende um pouco de economia vai fazer as contas na
ponta do lápis, verifica que haverá uma redução tributária de 0,2% ao
ano até 2012.

Isso não satisfaz a necessidade da economia, não resolve o
problema, é apenas “marketing” político. Vejo com bons olhos hoje
uma guinada ferroviária que está acontecendo, pelo menos na
conversa. No ano passado, quando cheguei aqui e comecei a falar
sobre ferrovia, sobre a reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas
na região do Mucuri, de Caravelas, na Bahia, até Araçuaí, no miolo do
Vale do Jequitinhonha, alguns amigos disseram que eu estava falando
bobagem, pois a tendência brasileira era o rodoviarismo, “vamos falar
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só de rodovia, rodovia, rodovia”. Eu disse que não havia nenhuma
tendência, nem rodovia, nem porto, nem aeroporto, nem ferrovia. Não
estamos fazendo nada. O PAC da infra-estrutura empacou de tal jeito
que não funciona nem uma coisa nem outra.

Mas vejo com bons olhos, por exemplo, a notícia de que teremos um
trem diferenciado, uma linha saindo de Belo Horizonte para São Paulo
e Curitiba, de 1.150km. Isso é bom. Um plano nacional de viação
começa a lançar essa idéia. Vemos que foi discutido há cerca de três
meses, parece que é até uma decisão de governo, uma PPP para
construir o trem-bala do Rio a São Paulo. Isso é excelente, magnífico.
Mas, de todas essas intenções e conversas, vejo com mais interesse
a decisão de Minas, que teve até o beneplácito do Planalto, de fazer
PPP para resolver essa novela do metrô de Belo Horizonte.

Por que faço essa menção? Pela coragem, determinação e visão
clara do Governador Aécio Neves em ir lá e dizer: “Vamos acabar de
uma vez por todas com essa conversa, vamos tentar resolver o
problema. Teremos uma Copa do Mundo, e Belo Horizonte a sediará
no Mineirão, que será reformado. Queremos que, quando houver a
Copa do Mundo, Belo Horizonte não esteja nesse grande caos de
trânsito que está”. O Governador vai lá e propõe - graças a Deus, o
Presidente aceitou - a PPP para as novas linhas, os novos ramais do
metrô, o trem metropolitano de Belo Horizonte. É importante destacar
o que está acontecendo.

No aspecto ferroviário, leva-se em conta que o Brasil possui um
atraso de, no mínimo, 100 anos. Quando falamos que é preciso
pensar, falar e buscar uma saída para se ter uma estrada de ferro
ligando o Sul da Bahia, o Norte do Espírito Santo, o Nordeste, o Norte
e o Noroeste mineiro, região mais pobre de Minas, nós o fazemos com
conhecimento de causa. Sabemos o que acontece lá. Aquela região
possui um potencial fantástico de mineração, que não pode ser
explorado por ausência de uma ferrovia, de um transporte pesado
mais barato. Continuamos com essa luta.

Reportando-me à idéia da concessão de serviço público, lembrando
que o Estado brasileiro, os governos federal e estaduais não têm
dinheiro suficiente para construir com a rapidez necessária toda a
infra-estrutura de que precisamos. A idéia não é nova. Lembro-me -
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talvez o meu Presidente Deputado Ademir Lucas também se lembre -
de que, quando Luiz Leal, em 1986, 1987, ocupava a Secretaria de
Interior e Justiça, que era responsável naquela época pelos presídios,
fez a primeira proposta de PPP para construir presídios. Hoje estamos
vendo que a Secretaria de Defesa Social - vão aqui os meus
cumprimentos ao Secretário Maurício Campos - começa a colocar
tornozeleira eletrônica nos presos. Essa é uma forma de limpar o
presídio, tirar gente que não deveria estar lá, que poderia estar em
casa controlado. Que eu conheça, e estou trabalhando em governo
desde 1982, nunca nenhum governo construiu tantos presídios, abriu
tantas vagas como o governo Aécio Neves. Mas isso não resolverá o
problema, pois, a cada 150 presos liberados, entram mais 300
condenados. Na minha região há mais de 1.500 mandados de prisão
sem cumprir porque não há espaço para o pessoal na cadeia.

Quando se fala em criminalidade, fala-se também na questão social
e na pobreza, e, sim, eles têm razão. Mas, se não colocarmos na
cadeia  todas  as pessoas - devem ultrapassar 500 mil em todo o
Brasil - que já estão condenadas, com mandado de prisão e que não
são presas porque não há espaço nas cadeias, fica difícil. Minas está
dando exemplo para o Brasil, estamos resolvendo o problema
paulatinamente, mas não se resolverá de uma vez.

Fiz questão de pegar em casa coisas antigas nos meus guardados.
Peguei uma fita de videocassete e a transpus para DVD. Trata-se de
entrevistas da época mostrando a idéia da privatização dos presídios.
Como a privatização foi proposta naquela oportunidade? À época, o
Hélio Costa estava como correspondente da Rede Globo nos Estados
Unidos e fez uma reportagem sobre os presídios. Lá, o malandro
pobre, o ladrão pobre, o assassino pobre vai para uma cadeia comum,
normal, aquela para quem não pode pagar. Vamos dizer que seja uma
pensão com quatro ou cinco refeições ao dia, uma boa cama, enfim,
um bom lugar. Mas os que podem pagar entrariam em um hotel de
uma, duas, três, quatro ou cinco estrelas, de acordo com sua
capacidade de pagamento. E os empresários constroem os presídios,
e o cidadão, além da pena de reclusão, tem a pena pecuniária para
pagar o custo da sua prisão.

É um absurdo. O salário mínimo é de R$415,00, e sabemos que se
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gastam R$1.800,00 para se manter um preso na cadeia. Alguém teria
de pagar por isso. A legislação penal brasileira tem de ser alterada
para aplicar a pena pecuniária da manutenção do preso na cadeia por
sua própria conta. Se ele tem patrimônio, receita, renda, teria de
pagar. Em uma semana, Fernandinho Beira-Mar gastou
R$260.000,00, de passeio de avião para lá e para cá. É um absurdo
termos de pagar o custo da prisão de quem matou e roubou.

A solução das PPPs para os presídios que está sendo estudada
pelo Secretário de Defesa Social foi estudada em 1986 e 1987.
Portanto, há mais de 20 anos a idéia está por aí, mas ninguém a
colocava em prática. Só espero que não fiquemos apenas na
conversa, que o Secretário Maurício Campos cumpra a determinação
do Governador Aécio Neves de buscar a solução para aumentar
rapidamente o número de vagas nos presídios, sobretudo nas
penitenciárias, para que possamos eliminar de uma vez por todas os
problemas.

Acredito, Deputado Ademir Lucas, que precisaremos conversar com
os Deputados Federais - já estivemos lá - para buscar o
entendimento. Temos de mudar o Código Penal e o Código de
Processo Penal. Algumas alterações interessantes estão sendo
propostas, mas é preciso acelerar isso. O cidadão que faz mal à
sociedade tem de pagar a ela de alguma forma. Tem de haver a
contrapartida. Não é possível que o governo tenha de gastar 10%,
15% ou 20% do seu Orçamento construindo cadeias, presídios,
preocupando-se com o problema da segurança, quando esse
problema deveria ser pago pelas pessoas que fizeram mal à
sociedade.

Então, essa é uma idéia que aplaudo. Cumprimento o governo do
Estado pela aceleração da PPP. Outro dia citei o problema de Belo
Horizonte. Essa cidade ficará inviável se não houver estímulo para
estacionamento. A caixa das ruas e das avenidas não cabe o volume
de carros, enquanto se estaciona à esquerda ou a direita. Faz-se
necessário encontrar formas de estacionamento. E essa forma não é
um estacionamento privado, de R$3,50, R$4,00 ou R$5,00 por hora.
O valor seria um pouco mais baixo, tabelado pelo governo. O governo
deve permitir que se construa estacionamento debaixo das ruas,
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debaixo dos prédios, que se abra à PPP, como foi feito na Argentina.
Lá, nas grandes avenidas, ninguém estaciona de um lado ou de outro,
desce e estaciona debaixo da rua. Aqui, na Praça da Liberdade, a
situação está ficando inviável, esperamos que se construa
estacionamento debaixo dela. Se conceder a empreitada à iniciativa
privada, o projeto acontecerá, porque o regimento viria.

Quando falam que o processo seria muito alto, mostro aqui a
privatização recente das rodovias federais, em que se estimava um
pedágio da ordem de R$6,00 a R$8,00, e empresas estrangeiras,
principalmente as espanholas, chegaram ao Brasil e ofereceram
R$0,67 de pedágio. Quando achamos que não é possível fazer algo, é
porque ainda estamos com teia de aranha na cabeça, não olhamos
para a frente, para as perspectivas e possibilidades, e a parceria
público-privada é uma das iniciativas mais louváveis. Minas fez a
primeira lei estadual de parceria público-privada, mas não avançou
tanto quanto queríamos.

Este meu pronunciamento de hoje é para cumprimentar o Secretário
de Defesa Social Maurício Campos pela idéia de colocar em prática a
parceria público-privada, cumprimentar o Governador, por ter ido a
Brasília, porque o metrô ainda é de propriedade do governo federal,
dentro da cidade de Belo Horizonte, o que acho absurdo. Tinha de
municipalizar-se ou estadualizar-se o metrô, para haver um
responsável direto, mais próximo do povo, para resolver o problema.
Tenho certeza absoluta de que, se decidissem estadualizar, entregar
para o governo do Estado o metrô de Belo Horizonte, teríamos a
privatização, e isso aconteceria rapidamente.

Essas preocupações, caro Presidente Deputado Ademir Lucas,
também cabem a Contagem e a Betim, que estão tão ligadas
umbilicalmente que viraram uma cidade só. Então essas são soluções
que precisam ser tentadas. São soluções que podem ser tentadas
também para a ferrovia, a antiga estrada de ferro Bahia-Minas, de
575km de extensão, que até hoje não tem uma solução do governo.
Tenho certeza que, se o governo do Estado nos autorizar, teremos
pessoas, entidades e empresas interessadas na construção da
estrada de ferro. Veja, Sr. Presidente, não só em Minas. Já conversei
com o Governador da Bahia e com Deputados de lá. Se derem a
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concessão em Minas Gerais, arranco a concessão também no Estado
da Bahia, vou lá e consigo isso. Façam em duas concessões, uma no
Estado da Bahia e outra em Minas, mas vamos dar oportunidade ao
Nordeste mineiro de ter acesso ao progresso e ao desenvolvimento.
Sem estrada de ferro, não há saída para a estruturação econômica do
Nordeste, do Norte e do Noroeste de Minas Gerais. Para que sejamos
incluídos e não sejamos eternamente um peso nas costas do governo
de Minas e do governo federal, precisamos da oportunidade de ter a
nossa estrada de ferro. Este é o nosso apelo: que o governo do
Estado nos permita fazer a concessão ou a parceria público-privada
para a reconstrução da estrada de ferro Bahia-Minas.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 714/2007, em 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.959 e 1.973/2007 e 2.133/2008 e, em
2º turno, dos Projetos de Lei nºs 15 e 1.402/2007, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por seis reuniões; informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
Projeto de Lei nº 1.973/2007 quatro emendas, sendo uma de autoria
do Deputado Padre João, que recebeu o nº 6, uma do Deputado
Carlin Moura, que recebeu o nº 7, uma do Deputado André Quintão,
que recebeu o nº 8, e uma do Deputado Carlos Pimenta, que recebeu
o nº 9, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira para parecer; e informa ainda que a emenda encaminhada
pelo Governador do Estado por meio da Mensagem n° 1 73/2008,
publicada em 14/3/2008, foi contemplada no parecer da Comissão de
Justiça e será arquivada, nos termos do inciso IV do art. 180 do
Regimento Interno.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007

EMENDA Nº 6
Suprimam-se o art. 1º e, no Anexo I, a Tabela I.2.4 - Profissional de

Enfermagem - carga horária de 40 horas.
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Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Padre João

EMENDA Nº 7
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - O art. 11 da Lei nº 10.294, de 20 de julho de 1990, fica

acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 11 - (...)
§ 3º - Quando da rescisão do contrato de que trata o “caput” deste

artigo, o contratado que tiver tido seu contrato prorrogado por mais de
uma vez terá direito a indenização no valor de uma remuneração e
meia para cada ano trabalhado.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Por décadas, a administração pública do nosso Estado

tem-se valido do contrato administrativo para a contratação de pessoal
de forma abusiva e, por que não dizer, de forma ilegal.

Como determinam as Constituições Federal e Estadual, em seus
arts. 37, IX, e 22, respectivamente, este regulamentado pelo art. 11 da
Lei nº 10.254, de 1990, o contrato administrativo para a contratação
de pessoal se destina apenas ao atendimento de necessidades
temperorárias, de excepcional interesse público. Ele deve ser usado
exclusivamente em situações declaradas de calamidade pública e
para a realização de recenseamento.

EMENDA Nº 8
Dê-se ao Anexo I, a que se refere o art. 14, a seguinte redação:
* -  A tabela referente ao “Grupo IV - Atividades de Saúde - Médico

da Área de Hematologia e Hemoterapia - Hemominas - 20 horas foi
publicada no “Diário do Legislativo de 17.5.2008.

* -  A tabela referente ao “Grupo IV - Atividades de Saúde - Médico
da Área de Hematologia e Hemoterapia - Hemominas - 24 horas foi
publicada no “Diário do Legislativo de 17.5.2008.

* -  A tabela referente ao “Grupo IV - Atividades de Saúde - Médico
da Área de Hematologia e Hemoterapia - Hemominas - 30 horas foi
publicada no “Diário do Legislativo de 17.5.2008.

* -  A tabela referente ao Grupo IV - Atividades de Saúde - Médico -
Fhenig - 12 horas foi publicada no “Diário do Legislativo de 17.5.2008.
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* -  A tabela referente ao Grupo IV - Atividades de Saúde - Médico -
Fhenig - 24 horas foi publicada no “Diário do Legislativo de 17.5.2008.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
André Quintão

EMENDA Nº 9
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos e Anexos V e VI,

e ao item 1.1 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005,
alterado pelo Anexo I do projeto, o seguinte item I.1.6:

“Art. ... - Fica instituída a carreira de Médico da Secretaria de Estado
de Saúde, integrante do Grupo de Atividades de Saúde do Poder
Executivo.

Art. ... - Ficam 1.200 cargos da carreira de Analista de Atenção à
Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, lotados
na Secretaria de Estado de Saúde, transformados em 1.200 cargos da
carreira de Médico da Secretaria de Estado de Saúde, instituída por
esta lei.

Art. ... - Em virtude da transformação de que trata o artigo anterior, a
quantidade de cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de
Atenção à Saúde, constante no item I.1.4 do Anexo I da Lei nº 15.462,
de 13 de janeiro de 2005, passa a ser 573.

Art. ... - A estrutura da carreira de Médico da Secretaria de Estado
de Saúde e o seu número de cargos são os constantes no Anexo V
desta lei.

Art. ... - As atribuições gerais do cargo de Médico da Secretaria de
Estado de Saúde são as constantes no Anexo VI desta lei.

(...)
Anexo I

( a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2008)
“ANEXO I

( a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27  de outubro de 2005)
I. 1- (...)
* - A tabela referente ao subitem 1.1.6 - Carreira de Médico da

Secretaria de Estado de Saúde - Carga Horária: 20 Horas foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 17.5.2008.
(...)

ANEXO V
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(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2008)
* - A tabela referente ao item V.1 - Estrutura da Carreira de Médico

da Secretaria de Estado de Saúde - Carga horária de trabalho: 20
horas semanais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.5.2008.

ANEXO VI
(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2008)

VI. 1 - Atribuições da Carreira de Médico da Secretaria de Estado de
Saúde

Médico: participar de todos os atos pertinentes ao exercício da
Medicina na Secretaria de Estado de Saúde, realizando exames,
diagnósticos, prescrevendo e ministrando tratamentos para as
diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicando os
métodos e protocolos da Medicina aceitos e reconhecidos
cientificamente; praticar atos cirúrgicos e correlatos; emitir laudos e
pareceres, participar de processos educativos e de vigilância em
saúde.”.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Carlos Pimenta
Justificação: Esta emenda tem como objetivo destacar os servidores

que vêm exercendo a função de Médico na Secretaria de Estado de
Saúde, a fim de que lhes seja dado um tratamento compatível com a
especialidade da profissão. A generalidade das atribuições da carreira
de Analista de Atenção à Saúde, prevista na Lei n° 15.462, de 2005,
não é condizente com as diversas atividades exercidas pelos
servidores que, embora pratiquem os atos relativos à Medicina, se
encontram hoje nela abarcados. Contamos com o apoio dos nobres
pares para corrigir essa grave distorção na área médica do Estado.

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 17ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/5/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
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Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Entrega de placa - Exibição de vídeo - Palavras do
Deputado Bráulio Braz - Palavras do Secretário Dilzon Melo -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Tiago Ulisses - Ademir Lucas -

Arlen Santiago - Bráulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
Domingos Sávio - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio -
Lafayette de Andrada - Mauri Torres - Rêmolo Aloise.

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

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

Ata
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; José Braz, Prefeito Municipal de Muriaé e Presidente do
Grupo Líder, de Muriaé; Deputado Federal Luiz Fernando Faria,
representando a Câmara dos Deputados; Desembargador Isalino
Lisboa, representando o Tribunal de Justiça; José Alcino Bicalho,
Cônsul do Marrocos; Deputado Bráulio Braz; Gilman Viana Rodrigues,
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

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

Rodrigues da Silva, Subcomandante do 2º BBM, representando o
Ten.-Cel. Waldir Figueiredo; Cláudio Murilo Souza Machado,
Presidente do Sindicato Rural de Carangola; Getúlio Gontijo de
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Amorim, Assessor Parlamentar do IEF; Luiz Antônio de Freitas,
Prefeito de Palma; ex-Deputado Cristiano Canedo; jornalistas Paulo
César de Oliveira, Diretor da revista “Encontro”, e Eujácio Antônio
Silva, Diretor do jornal “Edição do Brasil”; funcionários da empresa
homenageada; e familiares.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Grupo Líder, de

Muriaé, pelos 50 anos de sua fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será executado pelo saxofonista Subten. Roberto Oliveira, da Banda
de Música da PMMG.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Gostaria de renovar a menção das presenças ilustres que compõem
esta Mesa: Exmos. Srs. Deputado Dilzon Melo, Secretário de
Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; José Braz, Prefeito Municipal de
Muriaé, companheiro do PP e Presidente do Grupo Líder de Muriaé,
este grande exemplo de homem público, empreendedor e ser
humano; Deputado Federal Luiz Fernando Faria, companheiro do PP,
representando a Câmara Federal; Desembargador Isalino Lisboa,
representando o Tribunal de Justiça, que muito nos honra com sua
presença; José Alcino Bicalho, Cônsul do Marrocos; Deputado Bráulio
Braz, companheiro de Parlamento, na pessoa do qual saúdo os
nobres pares presentes nesta solenidade; Gilman Viana Rodrigues,
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também nos
honra muito com sua presença; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor
do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Um enorme orgulho para Minas Gerais, o Grupo Líder, fundado em
1957 na cidade de Muriaé, pólo ao mesmo tempo da vanguarda e das
melhores tradições da Zona da Mata, pelo pioneiro José Braz,
representa um dos empreendimentos mais bem-sucedidos na história
recente do Estado.

Conglomerado hoje presente em diversas áreas, incluindo o
transporte rodoviário, a revenda de automóveis, a fabricação de
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implementos rodoviários, a administração de consórcios e a venda de
seguros, investindo em modernidade e atualização tecnológica,
corresponde plenamente a uma visão do futuro comprometida, em
todos os momentos de sua expansão, com a competência e a
responsabilidade profissional.

Assim, a entrada em operação do Rodoviário Líder, empresa focada
no transporte de leite, há meio século, se transformaria neste motor
econômico que gera renda e trabalho não só em diversas cidades
mineiras como também nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo.

Tendo como símbolo, muito apropriadamente, uma águia, com seu
potencial para voar cada vez mais alto e rumo a distâncias cada vez
mais longas, o Grupo Líder distingue-se por um original caráter
familiar, envolvendo a vocação solidária de três gerações ligadas ao
hoje Prefeito da cidade de Muriaé, José Braz, que generosamente
levou para a administração pública sua incansável capacidade de
trabalho. À frente dos diversos braços do grupo, seus filhos, genros e
netos são treinados na gestão do dia-a-dia, enfrentando problemas e
buscando soluções, desenvolvendo a perseverança, adaptando-se a
mudanças econômicas e sociais, sem descuidar da credibilidade e do
comprometimento com os valores humanos e éticos.

Representando as principais marcas de automóveis em suas
concessionárias espalhadas por dezenas de Municípios, o selo Líder
está presente também em Belo Horizonte desde a pioneira Recreio,
tão lembrada por seus investimentos culturais, gratuitamente
oferecidos a crianças e adultos.

Tem esta Casa a felicidade de contar, na atual legislatura, com a
digna participação do Deputado Bráulio Braz, dedicado executivo do
grupo, do qual participa desde a precoce idade de 14 anos, o qual
trouxe à Assembléia sua liderança, afeita à construção, ao
entendimento, ao diálogo.

Estas cinco décadas de garra e agilidade do Grupo Líder, sempre
crescendo, mesmo em momentos de grande turbulência, apontam
para um futuro ainda mais promissor. Minas Gerais, com plena
certeza, terá alegrias ainda maiores com essa família de Muriaé capaz
de, partindo das nossas montanhas, irradiar pelo Brasil esse modelo
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de sucesso, de união e de forte crença em seus ideais. Muito
obrigado.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Planando, traçando rotas sobre o mar, montanhas e cidades, na

busca de um ideal. Tal como uma águia, esse é o Grupo Líder.
Caríssimo amigo Deputado Alberto Pinto Coelho, Exmo. Presidente

da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Deputado Dilzon
Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas,
neste ato representando o Exmo. Governador Aécio Neves; caríssimo
amigo José Braz, Prefeito Municipal de Muriaé e Presidente do Grupo
Líder; caríssimo amigo Deputado Federal Luiz Fernando Faria,
representando neste momento a Câmara Federal; Exmo.
Desembargador Isalino Lisboa, representando o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais; Exmo Sr. José Alcino Bicalho, Cônsul do Marrocos;
caríssimo amigo Deputado Bráulio Braz; Exmo. Sr. Gilman Viana
Rodrigues, Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, empresários, familiares, amigos de
Muriaé, Prefeitos, Vereadores e todos que hoje nos concedem a honra
de sua presença nesta solenidade, quando, com muito orgulho, nós os
recepcionamos.

Uma das razões para se realizar uma reunião especial nesta Casa é
prestar homenagens a instituições e personalidades que se
destacaram pelos seus feitos e que, principalmente, contribuíram para
o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado e do Brasil.
Assim, caríssimos amigos, é para mim uma grande alegria e honra ter
sido o autor do requerimento que, com a anuência dos distintos pares,
deu origem a esta reunião em homenagem ao Grupo Líder, por
reconhecer nesse conglomerado de empresas, na pessoa do seu
fundador e Presidente, Sr. José Braz, e na dos superintendentes,
Deputado Bráulio Braz e Danilo de Araújo Tambasco, méritos dignos
das homenagens públicas pelos seus 50 anos de atividade
ininterrupta.

A primeira empresa do grupo, o Rodoviário Líder, foi fundada em
1957 pelo seu Presidente José Braz, em Muriaé, progressista
Município na Zona da Mata. Ele teve o privilégio de ser o seu
administrador e grande representante na comunidade. Essa empresa,
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inicialmente, era focada no transporte de leite “in natura” e em cargas
frigoríficas.

Nos meados dos anos 60, quando os anos dourados perderam o
brilho e se transformaram em anos de chumbo, o grande empresário
revelou sua extraordinária capacidade visionária, seu poder de
articulação e competência comercial, ao incorporar ao então nascente
grupo uma outra empresa, a primeira revenda de automóveis da
marca Chevrolet, adquirida em 1967.

No decorrer dos 31 anos subseqüentes, ocorreu um vertiginoso
crescimento e o grupo se expandiu para outras cidades de Minas e
para terras fluminenses e capixabas, com investimentos no comércio,
na indústria e em serviços. Hoje conta com 4 mil funcionários,
distribuídos em 84 empresas em permanente projeto de expansão,
tendo sempre como norte o bom atendimento e a satisfação do
cliente. Uma das grandes virtudes desse conceituado grupo, que
nesta noite temos a honra de homenagear, é acreditar no ser humano
e no seu trabalho como sustentáculo do sucesso de qualquer
empreendimento, é reconhecer que a energia e a dedicação que
movem os indivíduos são mantidos por perseverança, confiança,
respeito ético e transparência, conceitos básicos e essenciais, reais
objetivos de vida, que devem sempre fundamentar a própria existência
humana. Nessa esteira de pensamentos e seriedade na condução de
seus compromissos, sempre zelando pela idoneidade moral da
empresa, esta conseguiu, ao longo do tempo, tornar-se competitiva e
respeitada, por meio dos princípios basilares que norteiam sua vida
profissional.

Ao analisarmos a trajetória do Grupo Líder nesses seus 50 anos de
existência, constatamos que seu enorme progresso confunde-se com
a evolução tecnológica e com a modernização da administração.
Apostou no potencial humano e na sólida formação técnico-
profissional de seus competentes funcionários como forma de
aquisição de verdadeira competência. Com esse espírito, consolidou
uma organização profissionalmente responsável, que conta com a
dedicação e o engajamento voluntário de seus 4 mil colaboradores. A
execução das tarefas de um grupo desse porte demanda um conjunto
de atividades complexas. Isso pressupõe uma perfeita interação da
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equipe de trabalho, orientada para uma meta abstrata da organização
e para a qual é fortemente estimulada. A realização do trabalho de
cada um dos funcionários demonstra os dedicados e mais elevados
níveis de sua direção. Eis um dos fundamentos da bem-sucedida
administração do Grupo Líder: o cuidado, o acolhimento e a
implementação dos projetos para seus funcionários, respeitando os
limites e o ritmo de cada um deles. Nessa perspectiva, o retorno tem
sido de excelência. A empresa teve sempre a complexa tarefa de
conquistar o mercado.

O Grupo Líder comemora, assim, o seu jubileu de ouro, com saldo
muito positivo de êxitos e de verdadeiras glórias, mas, sobretudo, de
superação de todos os obstáculos, de todas as crises a que
sobreviveu, numa demonstração de objetivos e metas que promovem
o enfrentamento dos mais variados desafios do mundo comercial.

Desbravando longos caminhos e percorrendo várias páginas para o
sucesso, o nosso patriarca José Braz, juntamente com seus familiares
e todo o Grupo Líder, demonstraram, como vêm demonstrando, que,
através da dedicação, dinamismo e honestidade, é possível, sim,
alcançar a fórmula do sucesso, que hoje os rotula nacionalmente.

Assim está plenamente justificado o porquê do símbolo da águia a
representar o Grupo Líder, pelas características que lhe são
peculiares: visão, com a qual identifica oportunidades e antecipa
soluções para qualquer tipo de problema; agilidade, com que se
adapta imediatamente aos ditames do mercado e toma precisas
decisões; estabilidade, fruto de um crescimento seguro e programado;
fidelidade, com a qual cuida da formação técnica de seus funcionários
e promove seu crescimento na empresa; garra, característica de um
grupo coeso, que trabalha sob a égide da excelência, e, finalmente,
liderança, para alçar vôos de altitudes só acessíveis aos que são, de
fato, capazes de sobressair entre os demais.

Externo, assim, caríssimos amigos, a toda a Diretoria e a todo o
Grupo Líder, na pessoa do caríssimo amigo José Braz e da sua
digníssima esposa, companheira inseparável, Sra. Lédia Braz, cuja
marca a trajetória vitoriosa dessa empresa carrega e que sempre
esteve presente nas decisões desse magnífico Grupo; ao meu dileto e
querido amigo, colega Bráulio Braz, que tão bem representa a região
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da Zona da Mata neste Parlamento mineiro; ao Sr. Danilo Araújo
Tambasco e a toda a equipe do Grupo Líder, nossas felicitações pela
comemoração do cinqüentenário do respeitado Grupo Líder. Peço a
Deus que continue a iluminar todos vocês. Parabéns, Grupo líder,
parabéns nosso querido líder José Braz.

Neste momento, peço a minha querida esposa, Dalvinha, que preste
uma homenagem a D. Lédia, nossa querida amiga de longa data,
entregando-lhe uma lembrança como prova de nosso reconhecimento,
de nossa admiração e profunda estima. Muito obrigado a todos.

- Procede-se à entrega de flores.
O Sr. Presidente - Gostaríamos de destacar, como fez o Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, a presença entre nós da esposa do Dr. José
Braz, Sra. Lédia Braz, estendendo também nossas homenagens à
esposa do companheiro Deputado Bráulio Braz, Sra. Bete Braz, assim
como a de seus filhos Bianca, Juliana e Eloy. Dessa forma, saudamos
os demais familiares presentes. Ressaltamos, ainda, a presença do
Presidente da Copasa, Sr. Márcio Nunes. Cumprimentamos também o
ex-Deputado Tilden Santiago.

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

Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. José Braz,
Presidente do Grupo Líder de Muriaé, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Planando,
traçando rotas sobre o mar, montanhas e cidades, na busca de um
ideal. Como a águia, rainha dos ares, que sobrevive às mais adversas
condições e é capaz de atingir grandes altitudes, o Grupo Líder de
Muriaé apresenta uma trajetória de sucesso e contínuo crescimento
graças à sua ampla visão, garra, agilidade e estabilidade. A
homenagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais a esse
brilhante grupo corporativo, um dos maiores do País, por cinco
décadas de intenso e eficiente trabalho, persistência e
comprometimento com os valores humanos.”.

O Sr. Presidente - Encareço ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem, que me
acompanhe na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
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Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional sobre o Grupo Líder.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Bráulio Braz
Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Secretário de
Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, Deputado Dilzon
Melo, representando neste ato S. Exa. o Governador do Estado de
Minas Gerais, Aécio Neves; Prefeito de Muriaé e Presidente do Grupo
Líder, José Braz; Deputado Federal Luiz Fernando Faria,
representando a Câmara dos Deputados; Desembargador Isalino
Lisboa, representando o Tribunal de Justiça; Cônsul do Marrocos,
José Alcino Bicalho; Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Gilman Viana Rodrigues; autor do requerimento que
deu origem a esta solenidade, Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
senhoras, senhores, familiares, telespectadores da TV Assembléia,
boa noite.

Com indescritível satisfação nos reunimos hoje, nesta Casa, para
comemorar a homenagem requerida pelo meu caro amigo
parlamentar Dalmo Ribeiro, que muito nos honra ao nos prestigiar
com esta reunião especial, prestada não apenas ao Grupo Líder, mas
à família idealizadora desse projeto que surgiu há 50 anos. A história
do Grupo está interligada a nossa relação familiar. Cada um de nós
sempre foi parte de um todo que lutou unido para dar continuidade ao
desenvolvimento de cada empresa que, aos poucos, meu pai, José
Braz, ia constituindo. Neste momento de grande emoção e
gratificação, nos remetemos ao passado, para relembrar que foi
através de um homem simples, que carregou ao longo de sua vida um
insaciável prazer pelo trabalho e acreditou em seus ideais com
extremo afinco, que surgiu esse conglomerado de empresas
denominado Grupo Líder.

José Braz nasceu em uma família humilde, porém de grandes
valores. Desde cedo aprendeu com o seu pai, um marceneiro, os
dotes desse ofício e começou a exercer a profissão. Nas horas vagas,
fazia piões de madeira e outros objetos, com a perfeição de um
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mestre, para vender e juntar suas economias. Com uma infância
marcada pelo trabalho e sacrifícios, também vendia verduras de casa
em casa, para contribuir com as despesas de seu lar. Na juventude,
diferente dos jovens das famílias tradicionais, José Braz não teve a
oportunidade de cursar uma faculdade nas grandes cidades. No
entanto, diplomou-se com mérito na escola da vida, forjando o seu
espírito no trabalho e no amor àquilo que fazia. Sempre trouxe dentro
de si o dom nato de administrar, que o acompanharia por toda a vida.

Aos 22 anos, já amadurecido pelos ofícios e pela responsabilidade,
casou-se com Lédia Tanus Braz, com quem teve três filhos: eu, Adélia
e Gilberto. O sonho de mudar de vida começou a surgir a partir do
momento em que surgiu o propósito de constituir família. Desde então,
foi em busca de um rendimento maior, capaz de assegurar melhores
condições de vida para todos. Foi com ambição de crescer e uma
grande determinação que, em 1949, comprou o seu primeiro
caminhão: um Fargo. Passou a viajar a frete, enfrentando as estradas
sem asfalto; levava sua marmita de casa e dormia dentro do
caminhão, na porta da empresa em que ia descarregar. Com
sacrifícios e com suas economias, conseguiu comprar o segundo
caminhão.

Em 1957, José Braz foi ousado e prosperou-se profissionalmente,
criando o Rodoviário Líder, empresa “mater” do Grupo Líder, na
cidade de Muriaé, Zona da Mata de Minas Gerais. No início, sua sede
funcionava na residência da família. Com apenas dois caminhões,
prestava serviços de transporte de leite, de Muriaé para o Rio de
Janeiro. Na época, mesmo com as dificuldades, José Braz sabia
enfrentar os desafios e contava com o apoio de sua esposa,
acreditavam no progresso da empresa, trabalhavam para o seu
desenvolvimento e visavam ganhar credibilidade no mercado.

Diante da capacidade empreendedora de seu idealizador, aos
poucos o Rodoviário Líder foi crescendo, aumentando o número de
funcionários e de sua frota. Naquele tempo, José Braz ainda não
imaginava que o destino lhe reservara grandes conquistas. Com
ampla visão administrativa e organizacional, em 1975 começou a
trabalhar na empresa Gilberto, meu irmão caçula. Com um método de
trabalho arrojado, implantou a modernização quando deixou de
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transportar apenas leite e entrou no mercado de carga, passando a
conduzir produtos siderúrgicos, alimentícios, papéis, celulose, entre
outros.

Gilberto, que trabalhou durante 25 anos participando do crescimento
da empresa, ocupou o cargo de Diretor-Superintendente. O método de
trabalho adotado por ele permanece até hoje, mesmo não estando
mais presente entre nós.

A partir da fundação do Rodoviário Líder, José Braz, um sonhador
inveterado, foi adquirindo novas empresas e, 10 anos depois,
inaugurou seu segundo negócio: a Líder Comércio e Indústria,
Concessionária Chevrolet, também em Muriaé. Foi nessa empresa
que, com meus 18 anos, iniciei a carreira profissional, aprendendo a
exercer a função de administrador. José Braz confiava na capacidade
de seus filhos e funcionários, oferecia-nos liberdade para trabalhar,
pois assim estava certo de que o retorno seria favorável.

Como um integrante dessa equipe, tenho orgulho em enaltecer que,
mesmo diante de uma história de intensa labuta, perseverança, visão
de futuro, uma administração segura e competente, meu pai sempre
valorizou a família, permitindo com que todos trabalhassem unidos,
em comunhão, pelo ideal de desenvolvimento. Atualmente, o Grupo
Líder ultrapassa 50 empresas, e que empregam mais de 4.500
funcionários. São dirigidas por um conselho administrativo composto
por José Braz, eu, Bráulio, Danilo Tambasco e Maria Vitória do Amaral
Braz, que trabalha mantendo os mesmos princípios organizacionais
que meu pai implantou desde que se iniciou no ramo empresarial.

Reconhecemos que todo esse êxito, logrado ao longo dos anos nos
empreendimentos, também deve ser remetido aos colaboradores que
já trabalharam e aos que ainda permanecem ativos, pois foram eles
que contribuíram de modo indispensável para o alcance do sucesso
que comemoramos agora.

Hoje, ao enaltecer a pessoa de José Braz por seus atributos
empresariais, não poderia deixar de mencionar aqui, nesta Casa
Legislativa que preza pela representatividade popular, composta por
lideranças que emergiram de todas as regiões do Estado, pela qual
me enobreço por ser integrante, que ele, aos 80 anos, demonstrou
que, além de suas realizações familiar e profissional, ainda tinha um
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ideal a cumprir: ser Prefeito de Muriaé, sua estimada terra natal.
Como todas as suas metas são transformadas em concretizações,

no ano de 2005 ingressou na política à frente da Prefeitura de Muriaé,
procurando expandir mais ainda seus dotes empresariais: administrar
a nossa cidade, que tão necessitada estava de dirigentes aptos a
manejar a coisa pública em benefício exclusivo do povo.

No exercício de sua vida política, José Braz segue envolto e
satisfeito com os resultados que veio alcançando. Não foi preciso
ressaltar que ele foi o meu principal sustentáculo e maior incentivador
a ingressar no meio político estadual para representar Minas Gerais,
em especial a região da Zona da Mata.

Ao completarmos 50 anos do Grupo Líder, temos o exemplo de um
homem ousado, que venceu os desafios diários, até conseguir
constituir uma só1ida conjunção de empresas no “ranking”
empresarial brasileiro; nesse grupo que está associado a uma história
de credibilidade, com ampla visão de futuro, modernização,
comprometimento com os valores humanos, éticos e respeito aos
clientes. É por isso que hoje, em nome da família Braz e de todo o
Grupo Líder, me sinto extremamente lisonjeado diante desta
homenagem que a Assembléia nos presta nesta significativa data. Em
particular, mais uma vez, agradeço ao meu companheiro parlamentar
Deputado Dalmo Ribeiro, autor do requerimento desta reunião
especial, e aos demais Deputados que aprovaram a realização deste
feito.

Ao nos unirmos aqui para celebrar os 50 anos de fundação do
Grupo Líder, momento este de indescritível felicidade, não podemos
deixar de agradecer a Deus todas as dádivas que nos vem
concedendo no decorrer dessa caminhada, fortalecendo-nos a cada
dia, sustentando-nos em todos os momentos de lutas e vitórias,
revelando, assim, a sua constante presença em nosso meio.

Com profundo orgulho, hoje também lhe presto homenagens, meu
pai, por ter desafiado as impossibilidades, tornando-se uma das mais
brilhantes personalidades empresariais da região, do Estado e do
País; admirado por todos pela sua crença no trabalho e seriedade
frente aos negócios. A você, minha mãe, deixo o meu agradecimento
especial pelo amor, companheirismo, dedicação aos filhos e garra que
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nos transmitiu no decorrer da vida. Obrigado a todos.
Palavras do Secretário Dilzon Melo

Boa-noite a todos. Prezado companheiro Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente da Assembléia, em cuja pessoa saúdo todos os
companheiros aqui presentes, que vêm enriquecer esta noite de
homenagens ao Grupo Líder; Sr. José Braz, Prefeito Municipal de
Muriaé, dito, com muito orgulho, pelo Alberto, que pertence ao PP.
Queria dividir com ele, Alberto, dizendo que o Bráulio pertence ao
PTB; prezado amigo Deputado Federal Luiz Fernando Faria, que
muito bem representa a Câmara Federal, ex-companheiro desta Casa,
brilhante e atuante; Desembargador Isalino Lisboa, representando o
nosso Tribunal de Justiça; Sr. José Alcino Bicalho, Cônsul do
Marrocos; companheiro Bráulio Braz; companheiro de trabalho Gilman
Viana, Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aqui
representando os nossos colegas Secretários que trabalham com o
Governador Aécio Neves; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, propositor
desta homenagem, tenho convicção de que não acrescentaria mais
nada ao que foi dito, mas terei que usar desta palavra para, ao final,
transmitir a eles o recado que me foi dado pelo Governador Aécio
Neves quando, hoje à tarde, estando na cidade de Cambuquira,
pediu-me que aqui o representasse, o que faço com muito prazer e
muito orgulho. Além de estar com um companheiro de bancada, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, também poderei homenagear o José
Braz, pai do Bráulio Braz, como grande decano do Grupo Líder, que
mostra sua competência exatamente nesse sentido. Certamente com
mais de 50 anos, mas com a mocidade que lhe é peculiar, José Braz,
você e toda a sua família nos mostram a motivação e o entusiasmo
necessários para fazer da vida mais um desafio.

Ufanamo-nos de que o Estado de Minas Gerais é um pioneiro no
desenvolvimento desta Federação. Quando todos os Estados têm um
crescimento de 2%, 3%, Minas desponta com 8%, 9%, 10%. Esta
homenagem seria exatamente para mostrar que empresas do quilate
do Grupo Líder são as grandes parceiras dos mineiros, que, às vezes,
sem muita opulência e sem muita demonstração, fazem isso com
muita competência. Vocês, José Braz, Bráulio Braz e todos os seus
familiares aqui presentes, é que contribuem para que este Estado seja
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realmente melhor para se viver. A prova disso são os 50 anos de
existência, mais algumas dezenas de empresas que formam essa
“holding”, que fala por si só. Com a presença marcante dos seus
funcionários e o valor que você lhes dá, certo de que o material
humano é o alicerce desse sucesso, ousamos dizer que nenhum
sucesso vem por acaso. É fruto de muita dedicação, de trabalho, de
planejamento, de abdicações, acima de tudo, de competência. Isso é
o que o Grupo Líder demonstra, nas pessoas de seus Diretores, que
nos são tão caros. Fico orgulhoso em ter o Bráulio Braz como
companheiro de partido - falo também em nome do meu colega Arlen
Santiago - e como grande homem público. Não obstante todas essas
empresas, de simplicidade ímpar, ele faz crescer este Parlamento.
Talvez o José Braz e o Bráulio sejam o diferencial dessa homenagem
que, em bom momento, foi proposta pelo Deputado Dalmo Ribeiro
Silva.

Seus mais de 4 mil funcionários, as empresas que formam seu
negócio em diversos Estados falariam por si sós. Mas, quando a
Assembléia Legislativa lhes faz esta homenagem, é para deixar
público ao povo de Minas Gerais o prazer que ela tem de destacar, de
forma marcante, a contribuição que vocês dão ao desenvolvimento do
Estado.

Os Deputados nada mais são que isso: reconhecedores do trabalho,
vanguardeiros representantes do povo de Minas, que têm de destacar
aqueles que trabalham para que o Estado seja cada vez melhor.

Quando o Governador me pediu para representá-lo neste ato, disse-
me: “Dilzon, quero que você transmita meu abraço ao Bráulio e ao
José Braz e diga-lhes do meu respeito e da minha admiração para
com os cidadãos, homens públicos e empresários honrados que eles
sempre foram”.

O grande recado que deixo, então, é a demonstração do apreço que
o Governador tem não somente pelo Grupo Líder, mas também por
essa família consistente, que é a síntese do povo mineiro e que
resgata, a cada momento, o jeito de ser de nosso povo e a
mineiridade. Vocês fazem isso brilhantemente.

Transmito-lhes, então, o recado do Governador e, em especial, do
partido do Arlen Santiago e meu, com a alegria de saber que os
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teremos conosco por muito tempo.
Saiba ainda, José Braz, que você me serve de motivação. Tenho

dito a seu filho Bráulio que fico invejoso de ver você, com todo o
resplendor de uma família bem constituída a seu lado e com
empresas tão bem sedimentadas, realizado na vida, homem que
começou do zero e sabe a dimensão de suas conquistas. Você me
serve de motivação para que o trabalho que a cada dia se me
apresenta seja um novo desafio. Quando vejo você - talvez, em
detrimento de sua família, sacrificando-os - doando sua força a
Muriaé, sinto-me orgulhoso. Você é um exemplo de vida para mim.

Parabéns a você e a seus familiares. Que Deus continue
derramando bênçãos e iluminando esse caminho que hoje já não lhe
pertence, nem mesmo à sua família, mas sim a seus funcionários e às
suas famílias, que dependem de seu trabalho para terem dignidade de
vida. Que todos sejam muito felizes e, no futuro, estejamos aqui, eu
também, batendo palmas em comemoração aos 100 anos do Grupo
Líder. Que Deus continue abençoando a todos. 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 13, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 13/5/2008). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/5/2008
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Leite, Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado Zé
Maia, por indicação da Liderança do BSD) e Paulo Guedes
(substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da Liderança
do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
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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 e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Rinaldo Kennedy da Silva, Juiz de
Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte,
encaminhando cópia de interrogatório do réu Alexsandro de Souza e
Silva, datado de 26/11/2007; Paulo Guarani Geraldo Ferreira,
Secretário de Coordenação Nacional, solicitando providências para a
recuperação dos direitos de praças da PMMG; Claudir dos Santos
Barbosa, pedindo ajuda com relação a tortura psicológica de que
estaria sendo vítima; Octair Miranda de Castro, solicitando assistência
jurídica; das Sras. Tereza Cristina Cota, Juíza de Direito substituta da
Vara Criminal da Comarca de Varginha, solicitando providências
quanto à situação dos presos na cadeia pública desse Município;
Juliana Castro Coutinho, solicitando providências com relação a abuso
de autoridade que teria sido cometido pelo Ten.-Cel. PM Marcelo
Alves Aleixo e pelo 1º-Ten. PM Afrânio Tadeu Garcia, lotados no 12º
Batalhão de PMMG; Andréa Moreira Carmona, Coordenadora de
Direitos Humanos da Secretaria Adjunta de Direitos de Cidadania de
Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Ofício nº
807/2008/SGM; da Equipe de Pesquisa sobre o Brasil, encaminhando
o relatório “Por trás do Silêncio: Experiências de Mulheres com a
Violência Urbana no Brasil”, da Anistia Internacional, e a “Revista
Observatório Social” de janeiro-fevereiro de 2008. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº
2.189/2008 (relator: Deputado Ruy Muniz), que recebeu parecer por
sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
2.274/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado João Leite (2), em que pede seja
solicitada ao Conselho Regional de Medicina a apuração de denúncia,
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apresentada em audiência pública realizada em 20/2/2008, em Ouro
Preto, contra o médico Cyro Monteiro, que teria emitido, com relação
ao estado do paciente Ricardo Gonçalves de Matos, laudo em
desacordo com testemunhos prestados nessa reunião; e seja
realizada reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular
para, em audiência pública, debater a municipalização do Projeto
Curumim. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de maio de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

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

1.974/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe

visa dar denominação a trecho da Rodovia MG-270 situado no
Município de Carmópolis de Minas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.974/2007 pretende dar a denominação de

Avenida Nossa Senhora de Fátima ao trecho da Rodovia MG-270
compreendido entre o acesso ao povoado de Bom Jardim das Pedras
e a ponte sobre o Córrego Lava-Pés, localizado no Município de
Carmópolis de Minas.

Segundo o autor da proposição, a medida se justifica porque, ao
longo dos últimos anos, a cidade tem crescido nessa direção, às
margens da Rodovia MG-270. Outro motivo que leva à denominação
proposta é a necessidade de padronização de nomenclatura, já que a
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rodovia é uma continuação da mencionada avenida, o que gera
dúvida na entrega de correspondência pelo Correio.

Entretanto, a Comissão de Constituição e Justiça, por ocasião da
análise da proposição, observou que o termo “avenida” é próprio de
via urbana, de acordo com o plano diretor de desenvolvimento urbano
de cada Município. Já as vias pertencentes ao Estado,
intermunicipais, são denominadas rodovias. Tais nomes servem para
a correta identificação da natureza do próprio público e do ente por ele
responsável.

Em decorrência disso, apresentou a Emenda nº 1, que altera a
redação do art. 1º do projeto, dando o nome de Rodovia Nossa
Senhora de Fátima ao referido trecho.

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

1.974/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.127/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro Infantil Missão de Misericórdia
Malta/Brasil, 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 2.127/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Infantil Missão de Misericórdia Malta/Brasil, que tem por
escopo dar assistência às crianças menos favorecidas, moradoras do
Bairro de Nossa Senhora de Fátima, no Município de Sabará.

Com o propósito de atingir sua meta, promove o atendimento a



858

crianças de até seis anos, bem como às mães abandonadas e às
famílias menos favorecidas, fornecendo-lhes alimentação, moradia e
cuidados básicos de saúde, auxiliando no resgate de sua cidadania.

Diante dessas considerações, acreditamos que a instituição merece
ser agraciada com o título de utilidade pública.

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

nº 2.127/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.136/2008

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 Mensagem de Esperança –
Ame –, 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 2.136/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mensagem de Esperança, com sede no Município de
Muriaé, entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, social e
educacional, voltada para a prestação de serviço gratuito permanente
a todas as faixas etárias, sem nenhuma distinção.

Suas principais finalidades são manter estabelecimentos de ensino
em todos os níveis e graus, bem como escolas profissionalizantes;
cuidar de creches, institutos de reeducação e casas de recuperação
para dependentes químicos; estabelecer sociedades beneficentes,
bem como asilos para proteção ao idoso; prestar assistência a
detentos, favelados, viciados e migrantes, aos quais oferece serviços
de saúde, alimentação, instrução, encaminhamento profissional e
social; e promover eventos com o objetivo de aprimorar seus fins,
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especialmente a administração de uma rádio comunitária e educativa.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.136/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.181/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, a proposição em tela tem por
objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-132 que liga os
Municípios de Alto Rio Doce e Cipotânea.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.181/2008 tem por escopo dar a denominação

de Prefeito Ely Pereira ao trecho da Rodovia MG-132 que liga os
Municípios de Alto Rio Doce e Cipotânea.

A indicação do nome do Prefeito Ely Pereira para denominar bem
público é justa e oportuna homenagem a quem decisivamente
participou da história do Município de Cipotânea e concorreu para
desenvolvê-lo com seu trabalho.

Nascido nessa cidade, em 1950, destacou-se por seu espírito
dinâmico e empreendedor. Sua tradição política, natural tendência à
liderança e dedicação ao próximo conduziram-no ao Poder Executivo
municipal, ocasião em que realizou profícuo mandato em prol da
região.

A homenagem que lhe está sendo feita por intermédio desta
proposição pretende demonstrar o reconhecimento aos relevantes
serviços prestados por ele àquela comunidade.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.181/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.223/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a entidade Movimento Social Vida Feliz,
com sede no Município de Janaúba.

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 2.223/2008 pretende declarar de utilidade pública

a entidade denominada Movimento Social Vida Feliz, com sede no
Município de Janaúba, que tem como objetivos promover atividades
voltadas para o desenvolvimento das mulheres chefes de família, por
meio de ações educativas e de outras que objetivam à melhoria das
condições socioeconômicas de suas famílias.

Ademais, luta contra o analfabetismo, pela criação de creches e
berçários e pelo acesso das crianças e dos adolescentes a atividades
artísticas, culturais, profissionais e desportivas; viabiliza programas de
educação ambiental, cívica e para a cidadania; promove ações de
assistência social, médica, odontológica e recreativa a segmentos da
população em estado de carência acentuada, visando ao atendimento
de suas necessidades básicas e outras medidas de combate à fome e
à pobreza.

Diante dessas considerações, acreditamos que a instituição merece
ser agraciada com o título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 2.223/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.226/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de São
João do Oriente, com sede no Município de São João do Oriente.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.226/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de São João do Oriente, que tem como
finalidade promover a proteção da saúde da família, da infância, da
adolescência e da velhice junto aos segmentos em condições de risco
social, com ênfase no trabalho de reversão do processo de
marginalização e de assistência social; a divulgação da cultura, do
esporte e do lazer como meio de integração dos seus assistidos, suas
famílias e a comunidade. Ademais, estimula o espírito comunitário,
incentivando a participação da população no conhecimento e na
solução de seus problemas, possibilitando melhorias em sua condição
de vida e contribuindo para a formação de novos cidadãos.

Diante dessas considerações, entendemos que a instituição merece
o título de utilidade pública.

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

nº 2.226/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.227/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Bem Viver de Apoio
à Comunidade, com sede no Município de Poços de Caldas.

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 2.227/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Bem Viver de Apoio à Comunidade, com sede no
Município de Poços de Caldas, que possui como finalidade precípua
realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da
população, especialmente a mais carente.

Para alcançar suas metas, a entidade implementa atividades nas
áreas de educação, cultura, esporte e lazer; oferece cursos
profissionalizantes; defende os direitos da criança, do adolescente e
do idoso; desenvolve serviços de assistência social; celebra convênios
com instituições públicas e privadas com a finalidade de obter
melhorias para a comunidade.

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

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

nº 2.227/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.228/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Arantina - Apae -, com sede no Município de
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Arantina.
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 2.228/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arantina, que
possui como finalidade precípua promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas portadoras de deficiência.

Entre os serviços a elas prestados, destacam-se: medidas de âmbito
municipal que visam a assegurar-lhes o perfeito ajustamento e bem-
estar; coordenação e execução das diretrizes, dos programas e das
políticas da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional
das Apaes; realização de estatísticas, estudos e pesquisas referentes
à causa do excepcional que proporcionam avanço científico e
formação de pessoal técnico especializado.

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

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

nº 2.228/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.241/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Creche das Rosinhas, 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,
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“a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.241/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Creche das Rosinhas, com sede no Município de Belo Horizonte,
que tem por objetivo a prestação de assistência educacional, inclusive
a profissionalizante, além de assistência médica, odontológica,
nutricional e social às crianças e aos jovens carentes.

Sua Unidade I está voltada para a educação infantil, primeira etapa
da educação básica, com a finalidade de promover o desenvolvimento
integral de crianças com até 6 anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social; à Unidade II compete o
acompanhamento de crianças na faixa etária de 6 a 14 anos.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.241/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.244/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Vila Vicentina de Cristais, com sede
no Município de Cristais.

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 2.244/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Vila Vicentina de Cristais, Obra Unida à Sociedade de São Vicente
de Paulo, que tem por finalidade a prática da caridade no campo da
assistência social e da promoção humana.
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Para a consecução desse objetivo, mantém estabelecimento
destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,
proporcionando-lhes assistência material, como alimentação,
vestuário, medicamento, serviços médicos e odontológicos, além de
apoio moral. Quando necessário, esses benefícios são estendidos a
pessoas carentes e a seus familiares.

Diante dessas considerações, entendemos que a instituição merece
o título de utilidade pública.

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

nº 2.244/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.247/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Grupo Beneficente Robinson
Crusoé, 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
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.247/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Beneficente Robinson Crusoé, com sede no Município de
Pedro Leopoldo, que tem por finalidade a filantropia em todas as suas
formas de expressão. Nesse sentido, desenvolve atividades com o
objetivo de beneficiar os segmentos menos favorecidos da região de
Pedro Leopoldo, assegurando-lhes serviços de saúde, bem como
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice.

Diante dessas considerações, entendemos que a instituição merece
o título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.247/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.257/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Ação
Social, Cultural e de Comunicação – ACASCC –, com sede no
Município de Formiga.

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 2.257/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Ação Social, Cultural e de
Comunicação, com sede no Município de Formiga, que possui como
finalidade precípua realizar obras e ações visando à melhoria da
qualidade de vida da população local.

A entidade implementa atividades nas áreas de educação, cultura,
esporte e lazer; oferece cursos profissionalizantes, objetivando a
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho; dá proteção
à saúde da família, das gestantes, das mães, das crianças e dos
idosos; combate a fome e a pobreza, orienta quanto à preservação do
meio ambiente, presta serviços de utilidade pública e de auxílio à
comunidade em situações de emergência ou calamidade e firma
convênios com entidades públicas e privadas para subsidiar suas
iniciativas.

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 2.257/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.259/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Grupo Nova Geração Matheus e
Marcos, com sede no Município de Astolfo Dutra.

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 2.259/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Nova Geração Matheus e Marcos, com sede no Município de
Astolfo Dutra, que possui como finalidade precípua o desenvolvimento
de ações de assistência social.

Na consecução de seus propósitos, oferece ajuda material às
pessoas necessitadas residentes na localidade, fornecendo-lhes
alimentos, roupas e medicamentos. Dessa maneira, promove o bem-
estar de seus assistidos, assegurando-lhes 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

nº 2.259/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.306/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Vale Viver de
Promoção Social, com sede no Município de Águas Formosas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2008 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 2.306/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Vale Viver de Promoção Social, com sede no Município
de Águas Formosas.

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 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas; e o art. 32 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.306/2008.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 37/200 7

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto em epígrafe institui
a política estadual de juventude e dá outras providências.
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A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente foi o projeto encaminhado à Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social, que opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno, para receber
parecer.

Fundamentação
A proposição sob comento institui a política estadual de juventude,

destinada aos jovens com idade entre 15 e 29 anos, estabelecendo,
entre outros objetivos gerais, o de consolidar ações em favor da
juventude atinentes aos aspectos humano, familiar, social,
educacional, econômico, cultural, desportivo e religioso. Registram-se
ainda como objetivos: articular os Poderes do Estado, organizações
não governamentais e sociedade civil para a construção de políticas
públicas para juventude; incentivar o diálogo e a convivência entre as
diversas representações jovens e entre essas e o governo; zelar pela
garantia dos direitos dos jovens, sem distinção de gênero, raça ou
etnia, no que concerne a educação, trabalho, renda, saúde, agricultura
familiar, meio ambiente, terra, ciência e tecnologia, cultura, desporto,
lazer.

A Comissão de Constituição e Justiça afirma em seu parecer que
não há óbice à tramitação do projeto, relatando que o Estado tem
competência suplementar na matéria, e que também não há reserva
de iniciativa, conforme o disposto no art. 66 da Constituição do
Estado. Todavia, essa Comissão entendeu que a proposição carecia
de alguns ajustes, motivo por que apresentou o Substitutivo n° 1, que
também inseriu dispositivo específico remetendo o custeio das
despesas da futura lei aos recursos previstos na Lei Orçamentária.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, por sua
vez, salienta em seu parecer a significativa participação dos jovens na
população do País, o que tem motivado a implementação de diversas
políticas públicas, entre elas a Política Nacional de Juventude,
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lançada em 2005 em nível federal, e a inclusão da área de resultado
Protagonismo Juvenil no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
- PMDI -, em nível estadual. Essa Comissão acata as alterações
propostas pela Comissão de Justiça no Substitutivo n° 1, porém inclui
outras modificações, que consolida no Substitutivo n° 2, com o qual
concordamos.

Esse Substitutivo n° 2, entre outras mudanças, elim ina do texto a
previsão de cotas nas universidades públicas para segmentos
vulnerabilizados da sociedade, por já haver regulamentação com esse
objetivo, e propõe a ampliação da participação dos Municípios do
Estado no Pró-Jovem nacional, ao invés de se implantar esse
programa em nível estadual.

No que tange ao aspecto financeiro-orçamentário, escopo desta
Comissão, o projeto, na forma do Substitutivo n° 2,  não provoca
impacto nas contas públicas, porquanto remete à Lei Orçamentária o
custeio das despesas decorrentes da aplicação da futura lei. Como se
trata de uma política pública que pretende perpertuar-se por alguns
anos, as despesas poderão ser previstas nas próximas Leis
Orçamentárias a serem apreciadas por este Parlamento.

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

37/2007 na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.398/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a adaptação de veículos dos Centros de Formação de
Condutores - CFCs - para o atendimento às pessoas com deficiência.

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.
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Posteriormente foi a proposição encaminhada à Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social para ser apreciada quanto
ao mérito, a qual opinou por sua aprovação com a Emenda nº 1, que
apresentou, ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo promover a inclusão das

pessoas com deficiência física, obrigando os CFCs que possuírem
frota superior a 10 veículos a destinar um veículo para aprendizagem
dessas pessoas, com as necessárias adaptações.

O autor, em sua justificação, lembrou que, segundo estimativas da
ONU, há no Brasil atualmente cerca de 3.200.000 de pessoas
portadoras de deficiência física, constituindo parcela significativa da
população, as quais, de alguma forma, são excluídas da devida
atenção dos órgãos competentes no que se refere à prática da direção
veicular.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, entendeu
que a proposta tem raízes em princípios que buscam promover a
dignidade da pessoa humana e a integração social do portador de
deficiência, estando em estrita consonância com os ditames
constitucionais federal e estadual, não havendo nenhum óbice
jurídico-material à sua aprovação. Contudo, com o fito de adequar o
projeto à melhor técnica legislativa, ofereceu o Substitutivo nº 1, com o
qual concordamos.

Por sua vez, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, ao analisar a matéria quanto ao mérito, salientou a significativa
exclusão que atinge as pessoas com deficiência no que diz respeito à
prática da direção veicular, motivo por que a proposição se afigura
oportuna e conveniente. Todavia, a bem da clareza e objetividade que
devem pautar o texto da lei, achou por bem essa Comissão
apresentar a Emenda nº 1, com a qual também concordamos,
objetivando facultar ao CFC a adaptação de mais de um veículo para
aprendizagem de pessoas com deficiência, caso seja de seu
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interesse.
No que tange ao aspecto orçamentário e financeiro da proposição,

escopo desta Comissão, ressalte–se que não há impacto negativo ao
erário, uma vez que versa tão-somente sobre relação entre
particulares. Assim, o projeto não gera nenhum custo ou despesa para
os cofres públicos e, por fim, não acarreta impacto na Lei
Orçamentária nem contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Ressalte-se, a propósito, que o governo do Estado, por meio da
legislação tributária, já concede à pessoa portadora de deficiência
isenção tanto do ICMS na compra do veículo quanto do IPVA desse
veículo, observados os requisitos que estabelece. Dessa forma, é
importante que a iniciativa privada também dê a sua contribuição,
facilitando a essa parcela da população a obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação e, com ela, a multiplicação do poder de
mobilidade, principalmente nos grandes centros urbanos.

Como inexiste legislação aplicável ao caso, não existe também uma
uniformidade de prestação de serviços por parte dos CFCs. Enquanto
alguns atendem às necessidades do deficiente, outros não prestam
esse serviço, por não haver uma imposição legal ou simplesmente por
não acharem economicamente viável a sua implantação. Por isso,
entendemos que o projeto é de extrema relevância também pelo fato
de o setor de formação de condutores carecer de regulamentação
nesse particular.

Contudo, com vistas a dotar o projeto de uma maior flexibilidade,
entendemos que deve ser dada a possibilidade dos CFCs de se
associarem, diminuindo os custos para aquisição ou adaptação de
veículos, dinamizando assim todo o processo, o que fazemos por
meio da Emenda nº 2.

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

1.398/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, e com a
Emenda nº 2, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 2
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Acrescente-se ao art. 1º o seguinte § 1º, transformando-se o seu
parágrafo único em § 2º :

“Art. 1º - (...)
§ 1º - Os Centros de Formação de Condutores - CFCs -, para

cumprir o previsto no “caput” deste artigo, poderão associar-se entre si
para colocar à disposição o referido veículo.

§ 2º - (...)”.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.566/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette Andrada, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a publicação dos Termos de Ajuste de Conduta
na Imprensa Oficial”.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
examinando o mérito da proposição, opinou pela sua aprovação com
a Emenda n° 1, que apresentou.

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
A proposição visa a tornar obrigatória a publicação, no diário oficial

do Estado, dos Termos de Ajustamento de Conduta - Tacs - e
condiciona a validade e a eficácia destes a essa publicação.

O termo ou compromisso de ajustamento de conduta, previsto na
legislação ambiental, é uma das formas de que a administração
pública dispõe para conseguir a reparação de danos ambientais.
Conforme citado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
que nos antecedeu na análise da matéria, “é um ato administrativo
negocial que consubstancia uma declaração de vontade do poder
público coincidente com a do causador do dano, que concorda em
adequar sua conduta às exigências da lei”.
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Ao propor a publicação de tais atos no órgão de divulgação oficial do
Estado, o projeto vem ao encontro de um importante princípio
constitucional, o da publicidade, propiciando melhores condições para
que se exerçam a fiscalização e o controle social. Trata-se, portanto,
de um instrumento que dará mais transparência aos termos firmados,
bem como possibilitará melhor acompanhamento do cumprimento das
medidas reparadoras, mitigadoras ou compensatórias ajustadas.

O art. 3° do projeto prevê que o pagamento das desp esas com a
publicação dos termos será realizado pelo órgão responsável por sua
elaboração, mediante recursos orçamentários do referido órgão,
sendo vedada a transferência do ônus da publicação para o
compromitente. Entretanto, as despesas com a publicação de atos e
matérias no diário oficial encontram-se centralizadas na unidade
orçamentária “Encargos Gerais do Estado - Secretaria de Estado de
Fazenda”. Nessa unidade orçamentária existem várias ações
orçamentárias denominadas “Publicação de Atos e Matérias no Órgão
Oficial do Estado”, especificadas por Poder ou setor de governo.
Assim, as despesas com a publicação dos referidos termos é
executada na dotação “Publicação de Atos e Matérias no Órgão
Oficial do Estado – Demais Unidades do Poder Executivo”, cujo
montante de recursos previstos no orçamento para 2008 é de R$
13.844.495,00.

Portanto, visando exclusivamente a compatibilizar a execução da
despesa de publicação dos referidos termos com a sistemática de
execução orçamentária atual, apresentamos a Emenda n° 2, para
adequar a redação do art. 3°, preservando o seu con teúdo.

Atendendo a solicitação do autor do projeto, apresentamos, ainda, a
Emenda nº 3 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.

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

1.566/2007, no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comi ssão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, na forma da Subemenda nº 1, e com
as Emendas n°s 2 e 3, a seguir redigidas.

EMENDA N° 2
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:
“Art. 3° - A publicação a que se refere o “caput” d este artigo será
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realizada pelo órgão responsável pela elaboração do Termo de
Ajustamento de Conduta ou Termo de Compromisso, vedada a
transferência do ônus da publicação para o compromitente”.

EMENDA N° 3
Acrescente-se ao art. 1º a expressão “e a Lei nº 15.972, de 2006”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 2º a redação proposta pela Emenda nº 1,

acrescentando-se, após o termo “aplicadas”, o termo
“preferencialmente”.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.949/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em
epígrafe 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.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em
sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto na forma
desse substitutivo.

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 acrescenta um inciso ao art. 30 da

mencionada Lei nº 15.424, com o intuito de penalizar o notário ou o
registrador que não afixarem, nas dependências do cartório, em local
visível, cartazes informando a respeito dos atos sujeitos a gratuidade
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previstos em lei.
A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-

constitucional, entendeu não existir óbice à tramitação da matéria; no
entanto, julgou oportuna a apresentação do Substitutivo nº 1, com o
intuito de aprimorar o projeto no tocante à técnica legislativa, criando a
obrigação correspondente à hipótese de aplicação da multa que se
pretende criar.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública
julgou convenientes e oportunas as modificações propostas pela
Comissão de Justiça, ressaltando que o projeto representa uma
medida de proteção ao usuário dos serviços notariais e de registro,
pois garante a transparência na cobrança dos emolumentos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição não gera
ônus para os cofres públicos. O custo insignificante de afixar cartazes
informando quais atos praticados pelos Cartórios de Registro Civil de
Pessoas Naturais são gratuitos recairá sobre os próprios cartórios.
Vale ressaltar, no entanto, que, conforme disposto no art. 30, “caput”,
da Lei nº 15.424, de 2004, o notário e o registrador que não
cumprirem essa determinação ficarão sujeitos a multa de, no mínimo,
R$750,00 e, no máximo, R$7.500,00. Essa multa, por sua vez,
constituirá receita do Estado, devendo seu recolhimento e a restituição
devida ao interessado ser efetuados pelo infrator no prazo de cinco
dias úteis contados do trânsito em julgado da decisão.

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

1.949/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.999/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da expressão “Se beber, não
dirija!”, nos cardápios de bares, restaurantes, boates e
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estabelecimentos congêneres, localizados no Estado.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Em seqüência, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas opinou pela aprovação do projeto, com essa emenda.

Assim, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo conscientizar o motorista,

por meio de ação educativa, de que o uso de substâncias alcoólicas
compromete a segurança no trânsito, por prejudicar a direção de
veículos.

O autor, em sua justificação, alega que a ingestão de bebida
alcoólica reduz as capacidades mental e física do motorista,
diminuindo assim sua habilidade para condução de veículos.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria e apresentou a Emenda nº 1, com a finalidade
de adequar o projeto à legislação que trata da aplicação de
penalidades, com o que concordamos.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por sua
vez, entendeu que a matéria é procedente quanto à política de
educação para segurança no trânsito, salientando que a repetição é
fundamental para a eficácia das propagandas.

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, por não gerar despesa para os cofres
públicos. O projeto dispõe exclusivamente sobre o setor privado, ao
impor obrigações aos bares, restaurantes, boates e estabelecimentos
congêneres. Como corolário, entendemos que o projeto não contraria
a Lei Orçamentária nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Além disso, o projeto é extremamente benéfico sob o aspecto social,
ético e humano, contribuindo para a prevenção de acidentes de
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trânsito, cujos custos para a sociedade, conforme a tabela abaixo,
elaborada com dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada -
Ipea -, são altíssimos:

* -  A tabela referente aos Custos Médios com Acidentes de Trânsito
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17.5.2008.

Esses custos se referem a:
1) pessoas: perda de produção, pré-hospitalar, hospitalar, pós–

hospitalar, remoção e translado; adiantamentos de aposentadoria;
2) veículos: danos materiais, perda de carga, remoção e pátio;
3) outros: atendimento da polícia rodoviária e danos à propriedade

pública e privada.
No Brasil ocorrem 350 mil acidentes de trânsito com vítimas,

deixando 35 mil mortos e 450 mil feridos, por ano1. A ingestão de
álcool pelo motorista responde por 60% dos acidentes de trânsito,
segundo o movimento Beba Cidadania2, que reúne mais de 300
entidades. Cruzando esses dados com os dados unitários da tabela
acima, pode-se inferir a magnitude da repercussão financeira para a
sociedade em decorrência do problema de ingestão de álcool por
motoristas. Somente em Minas Gerais, o custo para a sociedade de
motoristas alcoolizados seria da ordem de R$1.000.000.000,00 por
ano, de acordo com análise de dados do Ipea e do Beba Cidadania.
Ressalvamos que esses dados carecem de precisão, porém são
suficientes para se ter uma idéia da ordem de grandeza desse imenso
custo social.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 1.999/2008 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio.
1Ministérios dos Transportes e da Saúde e pelo Departamento
Nacional de Trânsito.
2“Folha de São Paulo”, em 12/9/2006.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.064/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em epígrafe

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
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 obriga os órgãos e entidades da

administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do
Estado a possuírem pelo menos um equipamento de telecomunicação
e um de informática adaptados para utilização por pessoas com
deficiência.

É sabido que se encontra relacionada entre as competências desta
Comissão, além da defesa e da promoção do trabalho, a integração
social do portador de deficiência, haja vista o teor das alíneas
constantes do inciso XIV do art. 102 do Regimento Interno.

Note-se que, na seara da assistência social, cumpre ao Poder
Legislativo observar os termos em que se fundamenta a organização
da assistência social no Brasil, cujas diretrizes estão consagradas na
Lei Orgânica da Assistência Social - Loas -, instituída pela Lei Federal
nº 8.742, de 1993. Com fulcro nos arts. 22, XXIII, e 194, “caput”, da
Constituição da República, a lei mencionada configura norma nacional
e é, portanto, de observância compulsória por todos os entes da
Federação brasileira.

Com efeito, a Lei Orgânica da Assistência Social cumpre o seu
objetivo, estabelecendo definições, princípios e diretrizes; promovendo
a organização e a gestão da assistência social no âmbito da União e
especificando as competências federal, estaduais, do Distrito Federal
e dos Municípios na seara focalizada. Ademais, cumpre destacar o
art. 204, também da Carta Magna, que prevê que as ações
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governamentais na área da assistência social serão organizadas com
base na descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal, e a coordenação e
execução dos respectivos programas, às esferas estadual e municipal,
bem como a entidades beneficentes e de assistência social.

É, portanto, na esteira dos preceitos constitucionais e legais citados
que o Estado editou a Lei nº 12.262, de 23/7/96, que dispõe sobre a
política estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas - e dá outras providências, e a Lei nº 8.193,
de 13/5/82, que dispõe sobre o apoio e a assistência às pessoas
deficientes e dá outras providências.

Outrossim, na forma originalmente apresentada, poderíamos ter o
recurso tecnológico disponível em diversas unidades administrativas
do Estado, sem, contudo, haver pessoas portadoras de deficiência
aptas a utilizá-lo. Diante disso, o ônus suportado pela administração
com a aquisição do equipamento não encontraria eco no benefício
postulado pela medida. Essa hipótese não encontra guarida nos
princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade, inscritos no
“caput” do art. 13 da Constituição mineira.

Neste passo, entendemos que o tratamento dado à matéria na Lei nº
8.193, de 1982, a partir do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, se mostra oportuno e
conveniente, uma vez que assegura o direito pleiteado em
consonância com a técnica legislativa e o propósito de consolidação
das normas. Ademais, como vimos, o substitutivo possibilita a
efetivação da medida proposta em consonância com a demanda
localizada.

Vale lembrar que, nos termos do art. 193 da Constituição da
República, a ordem social tem como base o primado do trabalho e
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. A justiça, a
solidariedade e a promoção do bem de todos, sem preconceitos e
quaisquer outras formas de discriminação, são objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil. Acreditamos que a concretização
desses objetivos passa pela implementação de medidas como a que
propõe o autor do projeto, a qual vem ao encontro da finalidade de
remoção de obstáculos ao pleno exercício dos direitos a que fazem
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jus os portadores de deficiência, em especial a auditiva e a visual.
Com efeito, a proposição objetiva facilitar o acesso a bens e serviços
coletivos, especificamente aos equipamentos de telecomunicações e
de informática, e a adequação desses bens e serviços a essas
pessoas.

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

2.064/2008 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Domingos Sávio, relator - Antônio

Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.141/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria 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”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda no 1, vem agora o projeto a esta Comissão,
para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, IV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende corrigir uma grave distorção

existente no mercado de consumo, que consiste na inclusão do nome
de pessoas manifestamente idôneas nos cadastros de restrição ao
crédito, conforme foi enfatizado no parecer emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Tornou-se prática comum a utilização do nome alheio por pessoas
inescrupulosas, quer para fazer compras no mercado de consumo,
quer para solicitar a ligação de serviços públicos, conforme
normalmente ocorre com as linhas telefônicas, sem que as pessoas
lesadas tomem conhecimento desse tipo de ações.
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A propósito, o cidadão de bem somente passa a ter notícia da fraude
quando procura obter crédito para aquisição de produto ou serviço,
oportunidade em que é informado, pelo comerciante, de que seu
nome se encontra negativado.

A necessidade de comunicação relativa à inclusão dos dados de
consumidores nesses cadastros já se encontra disciplinada no Código
de Proteção e Defesa do Consumidor; tem ocorrido, entretanto, de
essas comunicações, nos casos mencionados, serem encaminhadas
para endereços fictícios da pessoa lesada, o que faz com que esta
não tome conhecimento do problema quando ele efetivamente ocorre.

Esta Casa Legislativa, no uso da competência suplementar,
pretende estabelecer normas que obriguem os bancos de dados a
utilizar os serviços postais para a remessa de correspondência com
Aviso de Recebimento – AR.

Dessa forma, os administradores dos bancos de dados poderão
detectar não apenas a fraude, como também a possibilidade de levar
ao conhecimento do cidadão lesado, no endereço correto, a
ocorrência dos fatos danosos a sua honra.

A Emenda nº 1, constante no parecer mencionado, aprimora o
projeto na medida em que uniformiza a aplicação das penalidades
relativas ao descumprimento da norma, reportando-se, para essa
finalidade, aos preceitos da Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

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

2.141/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Carlos Pimenta, Presidente e relator - Antônio Júlio - Délio Malheiros

- Ronaldo Magalhães.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.267/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do Estado e
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Pedro da
União o imóvel que especifica.
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A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto a
possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe
o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.267/2008 de autorizar a transferência ao

Município de São Pedro da União de imóvel com 3.000m², situado na
Rua Joaquim Marques Padilha, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem
será destinado à regularização dos ocupantes que ali se encontram,
de acordo com o interesse daquela comunidade. Além disso, o art. 2º
prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura publicação de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

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 dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal, em especial o § 2º de seu art. 105, ao estabelecer
que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos
e não acarreta despesas para o erário; portanto não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

Por fim, cumpre esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, deu nova redação ao art. 1º,
tendo em vista a necessidade de se retificarem os dados cadastrais
do imóvel.

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

2.267/2008, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -
Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.268/2008

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
Bambuí o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta. Agora, vem a este
órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a possível
repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.268/2008 tem como finalidade autorizar a

transferência ao Município de Bambuí de imóvel com 1.200m², situado
no povoado de Ponte Alta, naquele Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que o imóvel será destinado à instalação de um centro
comunitário, em consonância com o interesse da população local.
Ainda para proteger o interesse da coletividade, o art. 2º prevê a sua
reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado
com a finalidade estabelecida.

A autorização legislativa para a alienação de bem público é
exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação
dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na Lei
Orçamentária.
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Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.268/2008, no 1º turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 521/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Passa-Tempo o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1
e agora retorna a este órgão colegiado, a fim de receber parecer para
o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1º do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 521/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -, a que pertence o imóvel, a fazer reverter ao
Município de Passa-Tempo terreno com área de 10.000m², situado no
local denominado Pasto do Açude, nesse Município.

O referido bem foi doado ao DER-MG por esse ente federativo, em
1975, com fundamento na Lei Municipal nº 506, de 1971, para a
construção de um acampamento da autarquia. O art. 2º dessa norma
determina que o imóvel reverteria ao patrimônio do Município caso
não fosse cumprida a destinação estabelecida. Diante do não-
cumprimento da finalidade, a administração municipal pleiteia o
retorno do terreno a seu patrimônio, para que possa ser mais bem-
aproveitado em benefício da população local.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
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elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos nosso parecer de que a pretendida alienação atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, não representa despesas para o erário nem acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

Por fim, apontamos que há erro material no texto aprovado, relativo
à numeração de seus artigos, o que está devidamente corrigido na
redação do vencido, parte deste parecer.

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

521/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 521/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a fazer reverter ao Município de Passa-
Tempo o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a fazer reverter ao Município
de Passa-Tempo imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros
quadrados), situado no local denominado Pasto do Açude, nesse
Município, registrado sob o nº 9.176, a fls. 183 do Livro 3-I, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Passa-Tempo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.203/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº
1.203/2007 dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de
informações aos pais e responsáveis legais sobre a vida escolar dos
alunos regularmente matriculados da rede de ensino pública e privada
em Minas Gerais.
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Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por
esta Comissão, vem agora o projeto para análise em 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, VI, “a”, ambos do
Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
O projeto em epígrafe, na sua forma original, visava a garantir aos

pais ou aos responsáveis o acesso às informações sobre a vida
escolar de seus filhos, independemente de apenas um deles deter a
guarda de seus descendentes menores. Pretendia, também,
assegurar a ambos o acesso às instalações da escola e ao seu
projeto pedagógico.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por
esta Comissão, a proposição em análise altera a Lei nº 15.455, de
12/1/2005, que estabelece normas para o cumprimento do disposto no
inciso VIII do art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras
providências. O texto aprovado acrescenta à Lei nº 15.455, de 2005, o
art. 4º-A e altera sua ementa.

O poder familiar encontra-se disciplinado nos arts 1.630 a 1.638 do
Código Civil, e a guarda, nos arts. 33 a 35 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. A perda da guarda não extingue o poder familiar que o
pai exerce sobre o filho. Por tratar-se de matéria afeta ao direito civil, é
vedado ao Estado fixar regras que estabeleçam qualquer tipo de
distinção entre aquele que detém a guarda dos filhos e aquele que
não a detém, sob pena de invasão na competência privativa da União.
Dessa forma, a legislação estadual pode assegurar alguns direitos aos
pais, desde que não haja distinção no tratamento dispensado a eles.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - preceitua
em seu art. 12, inciso VII, que “Os estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a
incumbência de informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e
o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica”.

A Lei nº 15.455, de 2005, estabelece normas para o cumprimento do
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disposto no inciso VIII do art. 12 da LDB e dá outras providências.
Essa norma estadual obriga o poder público a zelar pela permanência
na escola dos alunos matriculados no ensino fundamental. Pela
afinidade de conteúdo com a matéria da proposição em exame,
consideramos que acrescentar artigo a ela seria a melhor forma de
incluir no ordenamento jurídico norma que abrigue os
estabelecimentos de ensino fundamental e médio a permitir o acesso
dos pais e responsáveis às suas instalações físicas e informá-los
sobre a vida escolar dos alunos.

Esse entendimento resultou na apresentação, por esta Comissão,
do Substitutivo nº 2, ao qual continuamos favoráveis.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 1.203/2007, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente e relatora - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi.
PROJETO DE LEI Nº 1.203/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005, que estabelece

normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII do art. 12 da Lei
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005, fica acrescida do

seguinte art. 4º-A:
“Art. 4º - A - Os estabelecimentos de ensino fundamental e médio

assegurarão aos pais e responsáveis o acesso às suas instalações
físicas e os informarão sobre a execução de sua proposta pedagógica
e, em cada etapa de avaliação, sobre a freqüência e o rendimento dos
alunos.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005, passa
a ser:

“Estabelece normas para o cumprimento do disposto nos incisos VII
e VIII do art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá
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outras providências.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.431/ 2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Diamantina o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna
agora a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno,
conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.431/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Diamantina imóvel com área de 1.416,41m², situado nesse Município,
que, por vários anos, abrigou a antiga cadeia pública e, atualmente, é
utilizado pela administração municipal, em virtude de contrato de
cessão de uso, com vigência de 20 anos, com o direito a efetuar
reformas destinadas à adaptação das instalações para abrigar um
centro cultural com cineteatro. Em razão dessa prerrogativa, a reforma
já está em execução, com recursos oriundos dos cofres federal e
municipal.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as decisões da
administração pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição
preceitua que o referido imóvel será destinado à implantação de um
centro cultural. Também para resguardar esse interesse, o art. 2º
prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de três
anos contados da data da escritura pública de doação, não lhe for
dada a destinação estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado; no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
institui normas para licitações e contratos da administração pública; e
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no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência disso,
pode ser transformado em lei.

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

1.431/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.431/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Diamantina 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

Diamantina o imóvel constituído de terreno edificado, com área de
1.416,41m² (mil quatrocentos e dezesseis vírgula quarenta e um
metros quadrados), situado nesse Município e registrado sob o nº 107,
a fls. 18 do Livro 4-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Diamantina.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à implantação de um centro cultural.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
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tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Alpinópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1
e, agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1º do referido art. 189,
apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.504/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

por objetivo conceder autorização legislativa para que o Poder
Executivo possa doar ao Município de Alpinópolis imóvel constituído
de terreno com 2.500m², situado na Rodovia MG-28, no lugar hoje
denominado Chácara Primavera, naquele Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º determina que o
imóvel será utilizado para abrigar atividades da administração
municipal, em benefício da população local; e o art. 2º assegura que o
bem retornará 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.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que institui normas para licitação e contratos da
administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,
de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos nosso parecer de que a pretendida alienação atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, não representa despesas para o erário nem acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.504/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Lafayette
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de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.504/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de Alpinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Alpinópolis o imóvel constituído de área com 2.500m² (dois mil e
quinhentos metros quadrados), situado na Rodovia MG-28, no local
denominado Chácara Primavera, nesse Município, registrado sob nº 6-
513, a fls. 219 do Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Alpinópolis.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado a
abrigar atividades da administração municipal para atender ao
interesse da comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.680/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº
1.680/2007 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.

Aprovado no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, vem agora o
projeto para análise em 2º turno, nos termos do art. 189, combinado
com o art. 102, VI, “a”, ambos do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
A proposição em exame pretende promover alterações na Lei nº

16.669, de 2007, que estabelece normas para a adoção de material
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didático-escolar pelos estabelecimentos de ensino da rede privada.
Na forma do vencido em 1º turno, incorporados os aperfeiçoamentos

trazidos pelas emendas apresentadas pela Comissão de Constituição
e Justiça e por esta Comissão, a matéria vem, tempestivamente,
contribuir para a eficácia da recente norma que regula a adoção de
material didático-escolar pela rede particular de ensino no Estado,
conferindo-lhe melhor aplicabilidade.

A necessidade de normatização da matéria, concretizada na Lei nº
16.669, de 2007, fundamentou-se na constatação de que havia uma
demanda crescente pelo estabelecimento de regras que evitassem
prejuízos financeiros para os pais ou responsáveis por alunos
matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede particular,
ocasionados por exigências indevidas ou procedimentos inadequados
eventualmente adotados pelas escolas com relação à aquisição de
material escolar.

Por outro lado, com os aprimoramentos promovidos pela proposição
em análise, as instituições de ensino têm resguardadas suas
prerrogativas quanto à formulação e ao adequado desenvolvimento de
seu projeto pedagógico, em acordo com as diretrizes nacionais de
educação.

Dessa forma, esta Comissão ratifica as razões que a conduziram a
opinar pela aprovação do projeto no 1º turno.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.680/2007 no 2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente - Carlin Moura, relator - Vanderlei

Jangrossi.
PROJETO DE LEI Nº 1.680/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, que estabelece

normas para a adoção de material didático-escolar pelos
estabelecimentos de educação básica da rede particular e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de 2007, passa a



894

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O estabelecimento de ensino divulgará, durante o período

de matrícula, a lista do material escolar a ser utilizado pelo aluno
durante o ano letivo, acompanhada de cronograma semestral básico
de utilização.

Parágrafo único - Os pais ou o responsável pelo aluno poderão optar
pela aquisição integral do material escolar no início do ano letivo ou
pela aquisição ao longo do semestre, conforme o cronograma a que
se refere o “caput”, sendo necessária a entrega do referido material ao
estabelecimento de ensino nas datas e nos períodos por este
definidos.”.

Art. 2º - Fica revogado o art. 7º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de
2007.

Art. 3º - Acrescente-se ao art. 6º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de
2007, o seguinte parágrafo único:

“Art. 6º - (...)
Parágrafo único - O disposto no ‘caput’ deste artigo não se aplica

aos livros e apostilas adotados pelo estabelecimento de ensino, em
consonância com o seu projeto pedagógico.”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.686/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição da Barra de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1. A fim de
receber parecer para o 2º turno, nos termos dos arts. 102, VII e 189,
do Regimento Interno, a matéria retorna a este órgão colegiado.

Em atendimento ao § 1º do referido art. 189, a redação do vencido
faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.686/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a transferir ao Município de
Conceição da Barra de Minas imóvel com área de 598,50m², situado
na Rua São José, nesse Município, doado ao Estado em 1964 pelo
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mesmo ente federativo, então denominado Município de Cassiterita.
De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o bem destina-se à

construção de uma casa de música, para incentivar os jovens talentos
da região.

Ainda na defesa do interesse público, o art. 2º da proposição prevê o
seu retorno ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da data da escritura pública de doação, não lhe for dada a
finalidade prevista.

A autorização de que trata o projeto decorre de exigência enunciada
no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17, inciso I, da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitação e contratos da
administração pública; e no § 2° do art. 105 da Lei  Federal n° 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.

Reitera-se o parecer favorável desta Comissão para o 1º turno, uma
vez que a proposição em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, sem
implicar despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

1.686/2007, no 2° turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.686/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição da

Barra de Minas o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conceição da Barra de Minas imóvel constituído de terreno edificado,
com área de 598,50m² (quinhentos e noventa e oito vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado na Rua São José, naquele Município, e
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registrado sob o nº 16.144, a fls. 75 do Livro 3-P, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de uma casa de música.

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 artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.703/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.703/2007, de autoria do Deput ado Carlin
Moura, que declara de utilidade pública a Associação Virgolandense
de Produtores Rurais, com sede no Município de Virgolândia, 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° 1.703/2007
Declara de utilidade pública a Associação Virgolandense de

Produtores Rurais, com sede no Município de Virgolândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Virgolandense de Produtores Rurais, com sede no Município de
Virgolândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Eros Biondini, relator - Antônio Júlio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 15/5/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Zezé Perrella, notificando sua ausência do País no
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período de 11 a 16/5/2008. (- Ciente. Publique-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Colégio Imaculada Conceição por se

classificar entre as 20 melhores escolas particulares no Enem
(Requerimento nº 2.168/2008, do Deputado Tiago Ulisses);

de aplauso à classe dos jornalistas pela passagem do Dia Nacional
do Jornalista, (Requerimento nº 2.220/2008, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça);

apoio ao Projeto de Lei nº 2.877/2008, de autoria do Presidente de
República, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e
do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação
básica, altera a Lei nº 10.880, de 2004, e dá outras providências
(Requerimento nº 2.222/2008, da Comissão de Participação Popular);

de aplauso à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
Fhemig - pelo 31º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
2.230/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro
Preto por seu 169º aniversário de fundação (Requerimento nº
2.231/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Rádio Musirama por seu 28º aniveersário de fundação
(Requerimento nº 2.232/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Hospital São João de Deus pelo 168º aniversário de
sua fundação (Requerimento nº 2.234/2008, do Deputado Doutor
Viana);

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 (Requerimento nº 2.244/2008, do
Deputado Eros Biondini);

de congratulações com o Cel. PM James Ferreira Santos por sua
posse como Juiz do Tribunal de Justiça Militar do Estado
(Requerimento nº 2.257/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Universidade Federal de Lavras - Ufla -
pelo transcurso do 100º aniversário de sua fundação (Requerimento
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nº 2.258/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);
de aplauso à União Espírita Mineira - UEM - pelo transcurso do 100º

aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.259/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao “Jornal Nossa História” pelo transcurso do 8º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.260/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Curvelo Esporte Clube pelo transcurso do 70º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.261/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Centro de Documentação Científica da Associação
Médica de Minas Gerais - CDC - AMMG - pelo 11º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 2.262/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Ceasa-MG pelo transcurso do 38º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 2.263/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à equipe do jornal “A Folha Regional” pelo 18º
aniversário de sua fundação (Requerimento nº 2.264/2008, do
Deputado Célio Moreira);

de congratulações com a Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Minas Gerais pelo transcurso de seu 35º aniversário
(Requerimento nº 2.265/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento
nº 2.266/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Piumhi - Apae de Piumhi - pelo transcurso do 21º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 2.268/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornal “Curvelo Notícias”, pelo 49º aniversário de sua
fundação. (Requerimento nº 2.269/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários de Curvelo e Região - Seeb - pelo transcurso seus 47 anos
de carta sindical (Requerimento nº 2.270/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a Cohab-MG pelos relevantes trabalhos
realizados pela instituição (Requerimento nº 2.271/2008, do Deputado
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Agostinho Patrús Filho);
de congratulações com o Município de Formiga pelos seus 150 anos

de emancipação (Requerimento nº 2.272/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de aplauso ao Sr. Levine Raja Gabaglia Artiaga, Juiz da 4ª Vara
Criminal de Rio Verde (GO), por sua decisão a favor da manutenção
de gravidez decorrente de estupro (Requerimento nº 2.274/2008, do
Deputado Eros Biondini);

de congratulações com a Sra. Daniella Martins Carvalho pelo
brilhante trabalho como Presidente da Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor e Trabalhador - Abradecont (Requerimento nº
2.285/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Roberto de Oliveira pelo brilhante
trabalho como Presidente da Associação Nacional de Assistência ao
Consumidor e Trabalhador - Anacont (Requerimento nº 2.286/2008,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Adriano Peracio de Paula pelo brilhante
trabalho que vem desenvolvendo como Diretor da Comissão de
Defesa do Consumidor da OAB - MG (Requerimento nº 2.296/2008,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Paulo Cezar Neves Marques por seu
desempenho no cargo de Secretário Executivo do Programa Estadual
de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Estadual
(Requerimento nº 2.328/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao 2º- Sgt. PM Luiz Carlos Gomes de Miranda,
Comandante do Destacamento do Município de Oliveira Fortes, pelos
serviços prestados à comunidade (Requerimento nº 2.335/2008, da
Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Cb. PM Dirceu Gomes Leal e ao Sd. PM Carlos David
Nascimento por sua participação na prisão de dois seqüestradores
que abordaram um estudante de 26 anos, nesta Capital
(Requerimento nº 2.411/2008, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona por sua participação
na prisão do assaltante Elias Soares Falcão, o "Elias Maluco",
acusado de libertar, em 18 de março, 10 presos da Delegacia de
Juatuba (Requerimento nº 2.412/2008, da Comissão de Segurança
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Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de
presença - Questão de ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição e de projeto de
lei complementar - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.583/2007; requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 89/2007; requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 1.677/2007; requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 1.978/2008; requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
aprovação do requerimento; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação; questão de ordem;
renovação da votação do requerimento; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação do requerimento - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.440/2007; discurso do Deputado Antônio
Júlio; questões de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos;
discurso do Deputado Antônio Júlio; encerramento da discussão;
votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 725/2007; apresentação da Emenda nº 3 e do
Substitutivo nº 1; encerramento da discussão; encaminhamento da
emenda e do substitutivo com o projeto à Comissão de Meio
Ambiente; questão de ordem - Prosseguimento da discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.973/2007; discurso do Deputado
Adalclever Lopes; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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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 -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h10min, 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.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

de lideranças de Sete Lagoas, entre os quais, os Srs. Leone Maciel
Fonseca, Prefeito Municipal de Sete Lagoas; José César da Costa,
Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de
Minas Gerais - FCDL -; Antônio Pontes Fonseca, industrial da Guza
Sindifer; e Leonídio Pontes Fonseca, da Acisel; e a Sra. Vanessa
Maria Lobato Maciel, Presidente da CDL de Sete Lagoas.
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Questão de Ordem
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero saudar os

Deputados, as Deputadas e os convidados de Sete Lagoas. Quero
fazer o registro deste 13 de maio, 120 anos da Declaração da
Abolição da Escravatura. Sr. Presidente, exatamente neste momento
está acontecendo no Centro de Documentação Elói Ferreira da Silva -
Cedefes -, com a presença do Deputado Durval Ângelo, o lançamento
de um documentário e de uma série de informações dos quilombolas
no Estado de Minas Gerais, a publicação “Comunidades quilombolas
de Minas Gerais no século XXI”. Registramos então este 13 de maio.
A pesquisa do Cedefes começou em 2003. Há cinco anos, ela era
destinada a conhecer as comunidades quilombolas de Minas. Iniciou a
partir da solicitação de lideranças do Movimento Negro, para que o
Cedefes pudesse fazer um levantamento da situação de Minas
Gerais. Os primeiros resultados dessa pesquisa apontam para a
existência de 435 comunidades quilombolas no Estado de Minas
Gerais, e dois terços estão localizados na região Norte, no
Jequitinhonha e na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
demonstrando a presença do povo negro residente em Minas Gerais.
Até o momento, as cidades com maior número de comunidades
encontradas são Berilo, com 27, e Chapada do Norte, com 15. Das
435 comunidades, apenas 9 estão em áreas urbanas, como Juízes e
Mangueiras, situadas em Belo Horizonte. As demais são comunidades
rurais, espalhadas por todo o Estado de Minas Gerais. A grande
maioria, ou seja, 97% estão localizadas em locais de difícil acesso, em
escarpas e, muitas vezes, em beiras de rios, em pequenos territórios.
Deputado Padre João, o estudo mostra as dificuldades enfrentadas
por essas comunidades. A primeira delas seria a necessidade da
presença do poder público. Cerca de 93% delas não têm água tratada;
82% não têm telefone público; 97% não têm correio; 92% não
possuem posto de saúde. Da mesma forma, a falta de transporte
público é outro problema das comunidades quilombolas de Minas
Gerais. Além disso, apenas 15 comunidades possuem escolas de
ensino fundamental. O acesso dos jovens ao ensino médio também é
raridade. Ainda existem muitos conflitos de terra no Estado em relação
aos quilombolas. A degradação ambiental é outro problema
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enfrentado pelas comunidades, o que muitas vezes dificulta sua
organização. A pior situação apresentada pela pesquisa é a falta de
titulação das terras. A Comissão de Direitos Humanos, com o
Deputado Durval Ângelo, realizou ciclo de debates para discutir o
assunto com o Incra, o Iter, os órgãos estaduais e federais, com o
intuito de demarcar as terras quilombolas no Estado de Minas Gerais.
Para finalizar, quero fazer este registro hoje, saudando a luta de todas
as comunidades negras contra o racismo. A Frente Parlamentar pela
Promoção da Igualdade Racial em Minas Gerais tem algumas
bandeiras. Uma delas é que o Estado crie uma coordenadoria ou
secretaria para promover a igualdade racial. A segunda reivindicação
é a titulação das terras quilombolas e seu reconhecimento pelo Incra e
pelos órgãos estaduais e federais. É importante implantar nas escolas
públicas de todo o Estado o estudo da história principalmente dos
afrodescendentes, africanos e brasileiros, para superar efetivamente a
discriminação e o racismo no Estado e no Brasil. Presidente Deputado
José Henrique, Deputados e Deputadas, convidados desta noite,
deixamos aqui a lembrança da luta anti-racial, principalmente o
reconhecimento das nossas comunidades quilombolas em Minas
Gerais, o combate à discriminação e a inclusão social por meio de
políticas públicas. Muito obrigada.

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, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de
modo que os Projetos de Lei nºs 1.440, 725 e 1.973/2007 sejam
apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, 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.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
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votação de proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei
complementar, mas que há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.583/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.940, de 29/12/2003, que
institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais -
TFAMG - e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 89/2007, do Deputado
Alencar da Silveira Jr., que proíbe a venda e o consumo de bebida
alcoólica nas dependências de estádios de futebol das administrações
públicas direta e indireta do Estado nos dias de jogos. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Segurança Pública. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita o
adiamento da votação do projeto. 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 1.677/2007, do
Governador do Estado, que disciplina o Acordo de Resultados e o
Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder Executivo e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão
de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e
2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
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de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração
Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Justiça, e das Emendas nºs 1, 2 e 10 a 17; e pela
rejeição das Emendas nºs 3 a 9. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita o adiamento da
votação do projeto. 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 1.978/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a
pagar compensação e pensão indenizatória por danos materiais e
morais às famílias das vítimas que perderam a vida nos incêndios
ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos Municípios de Ponte
Nova e de Rio Piracicaba. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos Humanos
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Direitos
Humanos. Vem à Mesa, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 35 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito. No entanto,
com a entrada de outros Deputados, a Presidência verifica, de plano,
que já se configurou o quórum para votação.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, acho que deveria ser
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feita a recomposição de quórum, porque o painel foi muito claro; a não
ser que esse painel continue dando problemas de vez em quando e
não chegue a um número ideal. Acabamos de verificar. Então acho
que deveríamos fazer a recomposição de quórum. O Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, nosso companheiro, poderia...

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, temos a presença de
mais de 40 Deputados no Plenário.

O Deputado Antônio Júlio - Então vamos desligar o painel,
Presidente. Para que temos o painel? Para que se gastou esse
dinheirão para fazer uma modificação nesse painel novo, bonito para
danar?

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação do
requerimento.

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, falo em recomposição de
quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antônio Júlio - Solicito 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 ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.440/2007, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera a Lei nº 16.322, de
4/9/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Frutal o imóvel que especifica e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a
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palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,

vejo que há preocupação de alguns Deputados com a doação. Um
projeto de lei do Deputado Dalmo Ribeiro Silva merece todo o nosso
respeito; é um projeto importantíssimo para a construção de
habitações no nosso Estado, mas o governo parou de fazer casas.
Vejam que coisa interessante. O Deputado Dalmo está preocupado
em arrumar terreno para fazer mais casas; o governo do Estado
também está preocupado com o Luz para Todos, projeto do governo
Lula, que parece que deu água no nosso Estado de Minas Gerais.
Deputado Getúlio Neiva, para aprovar um projeto de doação de
imóvel, temos de resolver o problema da energia elétrica, temos de
resolver o problema da Copasa, que está ficando um pouco
complicado depois que praticamente venderam a Copasa. É isso que
queremos discutir neste projeto de doação, porque não adianta fazer
doação de imóvel se o Estado não está investindo na infra-estrutura,
Deputado Dalmo. Vemos que o Governo do Estado, às vezes, na
ânsia de votar as coisas, ou os Deputados, na ânsia de irem embora
para casa, também não querem discutir. Deveriam fazer o que o
PMDB estava fazendo agora, com a militância do Partido em Minas
Gerais, discutindo política. Quando se faz doação, você não está
discutindo, está dando. É isso que está acontecendo em Minas
Gerais. Quando estive em Brasília com o ex-Presidente Sarney e com
o Renan Calheiros, disse que a política, em nível nacional, estava
dando nojo, porque não discutiam projetos, discutiam negócios. Isso
foi transferido para Minas Gerais, especialmente para Belo Horizonte.
Hoje não se discute mais um projeto para Belo Horizonte, estão sendo
discutidos negócios entre o Governador Aécio Neves e o Sr. Pimentel,
esquecendo-se dos partidos.

Deputado Ademir Lucas, não adianta fazer doação de terreno se as
coisas não se acertarem dessa forma. Não estamos vendo dois
homens importantes da política de Minas Gerais e um homem
importante da política de Belo Horizonte, Deputado Ivair Nogueira,
falarem de projetos para Belo Horizonte, apenas estão querendo
nomear um gerente para gerir os recursos do PAC que chegarão a
Belo Horizonte. Não discutem mais política, estão discutindo negócios
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como o meu Partido, o PMDB, sempre teve o hábito de fazer, até que,
graças a Deus, ficamos livre de um desses negociadores, o Renan
Calheiros. Caiu de tanto fazer negócio em nome da política. Hoje, não
vemos em Minas Gerais uma discussão sobre o que é bom para Belo
Horizonte. Dizem que o que foi bom para Belo Horizonte foi a Linha
Verde. Bom para quem? Para alguns. Talvez esses mesmos que têm
interesse nesse projeto de doação do Deputado Dalmo, que poderão
ir lá e construir algumas casas. Sabemos que todos esses grandes
investimentos em Belo Horizonte são acertados para meia dúzia de
empresários que estão deitando e rolando nas benesses do nosso
governo. O Governador acha que todos estão dormindo. O Pimentel
acha que todos estão dormindo, que vão dizer quem será o gerente
da Prefeitura de Belo Horizonte, e o povo de Belo Horizonte e de
Minas vai aceitar. Será que o PT de Belo Horizonte, que sempre
admiramos, se esqueceu do Presidente Lula? O PMDB de Minas
Gerais e o PMDB de Belo Horizonte foram os primeiros a abraçar a
campanha de Lula contra o próprio PT local, que o abandonou no 2º
turno para ficar do lado do Governador Aécio Neves. Será que eles
estão achando que o Lula está aceitando isso? Será que acham que o
Lula não está fazendo essa avaliação? Para que fazer projeto de
doação, Deputado Dalmo, se não temos por parte do governo a
vontade de resolver as coisas? Vamos votar um projeto bastante
discutido e que não foi enfrentado por esta Casa. Um dos maiores
absurdos que já vi na discussão ambiental foi a questão dos
pequizeiros. Preservar pequizeiro para quê? Isso tem de ser explicado
àqueles que defendem o não-corte dos pequizeiros. O Deputado
Antônio Andrade, na época, apresentou um projeto da maior
importância. Disse que precisamos preservar o meio ambiente, e o
projeto dele previa que para cada pequizeiro cortado, deveriam ser
plantados 10 pequizeiros. Os ambientalistas de plantão não
aceitaram. Vocês já viram ambientalista plantar uma árvore? Faço
esse desafio a todos que aqui estão. Aqueles que vêm aqui defender
que não pode cortar isso, que não pode fazer aquilo, olhem o perfil
dessas pessoas e analisem se eles plantaram pelo menos uma muda
de rosa. Essa demagogia e essas hipocrisias que vivemos precisam
ser combatidas. Defendemos o meio ambiente como todo e qualquer
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um, mas não podemos ser xiitas. Não podemos permitir que um
pequizeiro impeça o investimento ou desenvolvimento de uma região
só porque lá há dois ou três pés de pequi. Que vantagem esse pé de
pequi tem na questão ambiental, financeira ou econômica de qualquer
Município? Isso é falta de discussão. Não é necessário fazer projeto
de doação, não precisamos doar. Poderíamos até fazer uma emenda
no projeto do Deputado Dalmo para que o governo também faça
doação, Deputado, não só do terreno mas também de mudas que
foram desenvolvidas pelo nossos institutos de pesquisas, e todos
sabem, com resultados fantásticos. Podemos fazer essa doação, por
que não? Aliás, Deputado Dalmo, apesar de notarmos essas
dificuldades, poderíamos fazer uma emenda nesse seu projeto da
maior importância, dizendo que, para cada pequizeiro cortado,
plantam-se 10, 20, 30 mudas. Não podemos impedir o
desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais por causa de um
pé de pequi. Já chega a arrogância do sistema do meio ambiente do
nosso Estado. O Governador não quer ver. O Sr. José Carlos,
Secretário de Meio Ambiente, tem confiscado várias e várias
propriedades e fazendas. O termo é este: “confisco”. Faço um desafio
a eles: que venham aqui nos desmentir. Estão fazendo confisco em
Congonhas, onde estão desapropriando mais de 40 propriedades,
fazendas, sítios, casas, para entregar para a CSN. Está certo que o
crescimento dessas empresas traz essas dificuldades; entendemos
isso, mas não podem tomar o imóvel dessas famílias como estão
fazendo. Entendemos que o desenvolvimento traz dificuldades, mas
tem de haver disciplina e respeito. O governo implantou a ditadura no
Estado de Minas Gerais; hoje ele tem o controle da imprensa como
nunca vimos neste país, nem na época da ditadura. Nem nessa
época, tínhamos alguém do governo militar que tivesse o controle e a
mordaça da imprensa como notamos hoje, nesse governo. É isso o
que precisamos discutir. Quando se discute doação, temos de discutir
esses projetos também. Deputada Elisa, não podemos aceitar isso. As
coisas acontecem de forma muito triste para nós, que somos
militantes políticos; para nós, que enfrentamos a ditadura militar; para
mim, que enfrentei a ditadura do Sr. Governador Aécio Neves, que
tentou me derrotar de todas as formas. Sou sobrevivente da ditadura
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desse mandatário que aí está. Sou sobrevivente e posso dizer isso
com muita clareza, pois nunca mudei o meu posicionamento nas
questões sobre as quais tenho convicções formadas. Digo que estão
acontecendo essas desapropriações em nosso Estado, estão criando
algumas áreas de preservação sem nenhum critério, apenas pensam
que vai ser lá, em São Joaquim; o Deputado Doutor Viana sabe desse
problema. Criaram área de permanência ou de preservação sem se
reunirem com a comunidade, sem se reunirem com os proprietários,
Deputado Padre João. Foram lá e desapropriaram aquelas pessoas.
Estão morando lá, mas, quando há um incêndio, em vez de o Estado
responsabilizar-se na propriedade dele - entre aspas -, ele vai lá e
multa os coitados dos proprietários, que ainda estão morando nessa
área de preservação. Essas pessoas não podem tirar um caminhão de
lenha nem ter uma produção agrícola, pois o Estado tomou o seu
terreno, fez o confisco sem pagar um tostão a quem quer que seja.
Será que vamos continuar aceitando isso sem pelo menos discutir?
Será que a Assembléia Legislativa do nosso Estado continuará
omissa e submissa aos interesses do governo? Será que
continuaremos calados vendo o que as mineradoras estão fazendo
em Minas Gerais? Será que continuaremos vendo isso acontecer e
não falaremos nada? Não vamos pelo menos discutir? Temos uma
ação contra a MBR em relação à Mina Capão Xavier, Deputado Padre
João. Ganhamos uma liminar quando suspendemos as atividades
dessa mina. Está correndo dinheiro no Supremo, está correndo
dinheiro no Judiciário, para que o nosso processo não tenha
andamento. Até hoje alguém está sentado em cima desse processo, e
ele não é julgado.

E queremos, pelo menos, o julgamento da ação popular que
movemos contra a Mina Capão Xavier. E não pensem, vocês que
estão nos ouvindo, que foi fácil. Enfrentamos o poder das
mineradoras. O PMDB e eu, que sou autor dessa ação juntamente
com o Deputado Adalclever Lopes, fomos ameaçados de todas as
formas, porque estávamos enfrentando o poderio econômico, o
poderio financeiro. Estávamos enfrentando a ditadura que se
implantou em Minas Gerais. Espero que vocês que estão nos ouvindo
passem, a partir de hoje, a prestar mais atenção aos noticiários dos
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nossos jornais e das nossas tevês. Vocês não ouviram falar que, em
Minas Gerais, houve greve. Mas tivemos greve da Polícia Civil por
mais de 80 dias. E vocês não ouviram uma frase ou uma palavra da
imprensa, porque ela está amordaçada. Dou muitas entrevistas
àqueles jornalistas que vêm cobrir a Assembléia Legislativa e brigo
com eles dizendo: “Não adianta eu dar entrevista, porque não vai sair
uma linha”. E não sai mesmo, não passa na censura. Até gostaria que
aqueles puxa-sacos de plantão do Governador e de sua irmã possam
gravar o que estou falando ou pedir, se a Assembléia não me tirar do
ar, porque aqui está começando a ter censura também, para que ele
possa ouvir-me. Fazem muita fofoca. O Governador gosta daqueles
que não fazem questionamentos. Você não pode questionar. Ele fica
triste, muito magoado; então, não pode. Mas nós temos o direito e a
obrigação.

Quando votamos projeto de doação, temos de discutir muitas coisas.
Vou fazer esse pronunciamento amanhã em Pará de Minas. O juizado
criminal de lá está marcando audiência para 2011.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, estamos discutindo o
Projeto de Lei nº 1.440/2007, que trata da doação de um imóvel no
Município de Frutal. V. Exa. está se desviando do assunto.

O Deputado Antônio Júlio - Estou discutindo doação. Espero que V.
Exa. me dê liberdade de expressão, porque eu sei que a ditadura está
chegando nesta Casa. Mas eu não vou calar-me. Vou fazer o discurso
que quero fazer. Já chega a ditadura que temos lá fora. Aqui, nesta
Casa, não haverá ditadura, porque não podemos aceitar. Não
podemos aceitar. Terei de fazer um discurso que interessa ao
governo? Que interessa àqueles que estão de plantão aqui para puxar
saco?

O Sr. Presidente - Estamos apenas cumprindo o Regimento Interno.
O Deputado Antônio Júlio - Estou falando de doação. O que está

escrito aqui? Ou não estou entendendo? Está escrito doação.
O Sr. Presidente - Então solicito a V.Exa. que se atenha à discussão

do Projeto de Lei nº 1.440/2007, que trata da doação de imóvel em
Frutal.

O Deputado Antônio Júlio - Estou discutindo doação. Já que esse é
o problema, Deputado Rêmolo Aloise. Estão vendo o que estava
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falando para vocês? Aqui, nesta Casa, só se pode falar o que
interessa ao governo. Já deve ter chegado ordem lá para cortarem a
minha palavra. É isso que me deixa revoltado. Eu, que enfrentei a
ditadura, que enfrentei baioneta, não posso aceitar. Não posso aceitar
que venha ordem do Palácio para cortarem a minha palavra. Vou
falar, sim, de doação do terreno de Frutal...

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, gostaria de falar a V.
Exa. que já esteve aqui, nesta Mesa, presidindo várias reuniões...

O Deputado Antônio Júlio - E nunca tomei essa atitude.
O Sr. Presidente - ...que estamos agindo democraticamente, apenas

cumprindo o Regimento Interno. Ninguém está ouvindo palavra ou
ordem de ninguém. Estamos cumprindo o Regimento Interno. E
V.Exa. respeite o Regimento Interno.

O Deputado Antônio Júlio - Eu respeito. Já fui Presidente, aliás fui
autor da reforma do Regimento Interno. Não estou fugindo do
Regimento Interno. Tenho que falar o que V. Exa. quer ouvir?

O que V. Exa. quer que eu fale? Por favor, escreva que eu falarei.
Vou atender ao que vocês querem: que o Governador está muito
bonitinho, que hoje está usando um terno azul, por isso está fazendo a
doação desse terreno. É um grande Governador que merece todo o
nosso respeito. E merece mesmo. Mas também merece ser
questionado. Se você fala em doação, Deputada Elisa Costa,
esquece-se dos problemas do sistema carcerário que estamos
vivendo. Por que, em vez de se fazer casa popular, não se faz doação
para cadeia pública ou penitenciária? Será que temos que aprovar -
apesar de merecer todo o nosso respeito o Deputado Dalmo - apenas
doação para construção de casa popular, se podemos resolver o
problema das penitenciárias?

O que nós vimos lá é de horrorizar, e vocês ouvem, pela imprensa, o
governo dizendo que está tudo bem, que não há problema algum, não
há problema carcerário, não há problema penitenciário. Eu gostaria
que grande parte dos Deputados fizesse as viagens que o Deputado
Sargento Rodrigues faz. Tive oportunidade de ir à terra do Deputado
Bráulio Braz, Deputado Sebastião Helvécio, onde, na cadeia, cabem
24 presos, e havia 142 - até um menino de 13 anos, há seis meses
preso. Por que não fazem a doação desse imóvel e transferem essa
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doação para a cidade de Muriaé, para que possam resolver um
problema que é do governo? Isso é o que temos de discutir. A doação
de imóvel, a doação de terreno; temos outras prioridades, outros
negócios que precisam ser revistos. Precisamos discutir, Presidente,
várias formas de doação, vários requisitos. Para discutir um projeto ou
fazer o encaminhamento de votação, temos de, às vezes, divagar um
pouco, contar algumas histórias, falar alguma coisa. Até para dizer
que o Governador deve estar dormindo numa hora desta e que não
podíamos acordá-lo, porque pedi para falar com ele o que estou
falando aqui.

E o nosso direito de fala, Presidente? Fui Presidente aqui, por dois
anos, e jamais isso aconteceu. Vivemos um momento importante, em
que o ex-Governador Itamar Franco dava toda a liberdade a este
Parlamento. Na época de Itamar Franco, houve mais de 12 CPIs, em
quatro anos. Vocês que estão nos ouvindo sabem quantas CPIs foram
realizadas no governo de Aécio Neves? Nenhuma, porque ele não
permite, e a Assembléia acata, aceita. Se você apresenta
requerimento, Deputado Rêmolo Aloise, que foi da Mesa, para obter
uma informação da administração do governo, não respondem nada,
porque não querem dar satisfação ao Parlamento.

Então, quando discutimos o projeto de doação, quando discutimos o
importante Projeto nº 1.440/2007, que altera uma lei até bastante
antiga, de 2006...

Vamos votar. Vocês estão iguais ao governo, não têm paciência
mais de ouvir o Parlamento. Todos temos de ter paciência, faz parte
do regime democrático. Quando vem ordem do governo para eu parar
de falar, não paro, continuo falando.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Tenho 1 hora para falar, mais 41

minutos, e não há quórum, Presidente. Aproveito o momento para
pedir o encerramento da reunião por falta de quórum. Quero fazer um
discurso contundente. Então solicitaria a V. Exa. que encerrasse a
reunião, de plano.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
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Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados.
Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a
palavra, para continuar a discutir o Projeto de Lei nº 1.440/2007, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, daqui a
pouco, discutiremos esse projeto polêmico dos pequizeiros. Já deixei
claro que sou a favor do projeto. Atenderei o apelo do Deputado
Doutor Viana e do Líder do Governo.

Se as galerias me deixarem falar, deixarei votar, se não deixarem
não será votado porque vou segurar aqui até amanhã cedo. Sou meio
bruto e burro porque não aceito imposição nem ameaça. Não aceitei
deste governo que aí está e muito menos de pessoas que ainda não
conheço, mas pelas quais tenho todo o respeito.

Sr. Presidente, quero dizer que este projeto do Deputado Dalmo tem
de ser analisado de vários ângulos. Deputado Rêmolo Aloise,
discutirmos aqui o Decreto-Lei nº 44.309, do Governador, que pegava
o coitado do cara da roça com uma varinha de pescar de bambu e o
multava em R$500,00. Deputado Carlos Arantes, discutimos essa
questão aqui, hoje mandaram uma proposta de mudança desse
decreto.

E o coitado do rapaz que estava plantando tomate na minha região,
que tinha uma lavoura que nem dava R$8.000,00, a polícia foi lá e o
multou em R$15.000,00. Na Casa, reagimos contra esse projeto. E a
platéia estava contra esse decreto. O governo havia feito
compromisso de mudar o decreto no final do ano passado. Parece
que agora o mudará. Mas ele precisa mudar também os critérios dos
confiscos de terra que estão ocorrendo no Estado.

Isso acontecia na época da ditadura. Sei que agora estamos vivendo
uma ditadura mais moderna, a ditadura do poder econômico, do poder
financeiro e da imprensa. Mas é uma ditadura. Deputado Doutor
Viana, hoje eles vão à região e confiscam uma serra, Deputado
Getúlio Neiva, mas os caras não sabem para que foi feito, o que não
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foi feito, quem pagará ou deixará de pagar. Na última segunda-feira,
estivemos em Congonhas, onde também houve um decreto de
desapropriação. Chegou ao absurdo de o Governador baixar um
decreto desapropriando o nosso Instituto para doar o nosso imóvel ao
Ministério Público. Essa questão precisa ser discutida.

Quando se discute o Projeto de Lei nº 1.440/2007, já está mudando
o projeto de 2006. O projeto nem entrou em vigor, mas já está sendo
mudado. Temos de discutir essa questão. Será que para desapropriar
um prédio para entregá-lo ao Ministério Público - um prédio do nosso
Instituto dos Parlamentares - o governo tem dinheiro?

Estamos votando uma suplementação de verba para o Tribunal de
Justiça que não cuida das comarcas do interior. Como já disse aqui,
em minha cidade, Pará de Minas, a Justiça Criminal não tem a mínima
condição de trabalhar. Deputado Antônio Genaro, estão marcando
audiência para 2011, quando a maioria das pessoas que têm conflito
com a lei ou estão envolvidas com qualquer delito terão seus
julgamentos prescritos.

Aí, vem a sociedade falar da imunidade ou da impunidade. Temos
de discutir essas questões. Se há boa-vontade para fazer doação,
confiscar e desapropriar por que não há boa-vontade para resolver os
problemas que afligem o nosso povo. Deputado Getúlio Neiva, V. Exa.
nos ajudou muito no debate desse decreto que discutimos. Dei uma
corrida de olho nele e vi que melhorou muito apesar do atraso, porque
já era para ter sido votado no final do ano passado. Até entendo que a
polícia parou de agir com aquela voracidade de multa. O mais
importante hoje não é a preservação do pequizeiro, da água ou do
meio ambiente. O que interessa hoje à Secretaria de Meio Ambiente
são as multas. São os papéis, e não o objetivo real de preservação do
meio ambiente. Isso não interessa.

Se você tem um documento, poderá fazer o que quiser. Tirar
pequizeiro do chão, forçar até dentro do setor dos riachos, se você
tiver uma licença que todo o mundo sabe como foi conseguida.

Essa é a discussão. Precisamos ter a coragem para fazer. O
Parlamento precisa enfrentar, o Parlamento precisa discutir. Não
podemos aceitar de qualquer forma o que o governo manda, tendo de
agachar, abaixar a cabeça, e que seja feita a sua vontade. Não sirvo
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nem servirei para isso.
Concedo aparte ao grande autor do projeto, meu amigo Dalmo.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,

Deputado Antônio Júlio. Quero mais uma vez saudar V. Exa. nesta
noite. Sempre tive e terei o maior respeito por V. Exa., pelo seu
trabalho incansável como parlamentar dedicado que procura sempre
as ações maiores para o nosso Estado e particularmente para a sua
região. Fico muito feliz quando V. Exa. encaminha favoravelmente ao
Projeto de Lei nº 1.440, de nossa autoria. Peço vênia para dizer que
esse projeto vem ao encontro da população de Frutal, uma vez que
temos essa área para a qual buscamos alteração, garantindo assim
mais moradias para essa progressista cidade do Triângulo. Pude
entender a aspiração da Prefeita Ciça, com quem estive na Cohab. O
Governador Aécio Neves procura entregar ao Estado de Minas Gerais
40 mil casas, sob a condução do Presidente Teodoro Lamounier e do
Secretário Dilzon Melo.

Como não poderia ser de outra forma, o projeto precisa passar pelo
crivo da Assembléia Legislativa para ser efetivamente apresentado à
Cohab, após a sanção do Governador, atendendo assim ao grande
sonho daqueles que ainda não têm sua casa. Esse conjunto
habitacional prevê a construção de mais de 150 casas. O projeto já foi
analisado e aprovado pela própria Cohab.

Deputado Antônio Júlio, neste discurso interessante em que V. Exa.
encaminha favoravelmente à aprovação do projeto, quero agradecer-
lhe e também contar com o apoio de todos os companheiros. Esse
projeto é muito importante para Frutal. Na sexta-feira, iniciaremos
entendimentos com a Cohab, o governo do Estado, que tanto tem feito
para o Município e particularmente para o setor da habitação. Minas
dá um exemplo maior para os outros Estados. Portanto, parabenizo V.
Exa. e conclamo os ilustres pares a seguir o apoiamento favorável ao
Projeto de Lei nº 1.440. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio* - Caro Deputado Dalmo, quando
analisava o projeto, achei que ele se referia à sua região, o Sul de
Minas, mas é ao Norte de Minas, de onde tenho tristes lembranças.
Quando o governo do Estado, há três anos, emitiu certidão falsa com
o meu nome, patrocinada pela Secretaria de Fazenda aqui em Belo
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Horizonte e emitida em Frutal, queria denunciar-me como grande
devedor de ICMS. Quem dera se eu fosse! Veja a que ponto chega
este governo quando quer massacrar alguém. Mas ele deu um azar
terrível. Quando a imprensa estava preparada para dar a notícia,
mostrei aos jornalistas: “Vocês estão me dando uma metralhadora de
vários tiros, de vários calibres”. O governo tinha de apurar, mas não
apurou, Deputada Elisa Costa.

Eu não tive o apoio dos parlamentares desta Casa. Uma coisa
gravíssima. Tão grave como foi aquele porteiro que denunciou o
Palocci, em Brasília. Foi naquele período. Uma certidão falsa,
falsificada da Secretaria de Fazenda da cidade de Frutal. Queriam que
eu pegasse o coitado que deu a certidão e o processasse. Disse que
não. Quero saber quem mandou. Quero saber quem deu a ordem e
qual foi o objetivo. Se era para me desmoralizar, perderam tempo,
mas passei por isso, Deputado Sebastião Costa. Isso foi antes de eu
ser reeleito.

Mais uma vez, para quem não me conhece, quero dizer que estou
no quinto mandato com o mesmo posicionamento. Então, não tenho
medo de cara feia nem de governo. Tenho sempre respeito às minhas
convicções. Digo isso para que vocês vejam o que passamos com
essa ditadura que se implantou em Minas Gerais. Se você não reagir,
não bater a mão na mesa, eles não o respeitam. Quando esse
governo quis comprar o PMDB nas eleições passadas, fui o único que
bati a mão na mesa ali, naquele lado, e disse: vai vender, mas não vai
entregar porque não permitiremos. São poucos os que têm a coragem
de ter esse posicionamento. Então, graças a Deus, tenho esse
posicionamento. Vou atender a uma solicitação do Líder, Deputado
Mauri Torres, e do Doutor Viana, meu amigo, que querem ver esse
projeto votado em 1º turno. Não será votado, infelizmente, porque foi
apresentada uma emenda, e o projeto voltará para a Comissão. O
Deputado Doutor Viana dará essa explicação. Não estou aqui para
impedir a votação deste projeto. Pelo contrário, talvez, Prefeito, eu
seja o único Deputado que defenderei o desmate de pequizeiro. Até
hoje, há muita polêmica e hipocrisia, mas ninguém deu uma
explicação lógica sobre a preservação da forma equivocada como é
feita hoje.
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O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Antes que V. Exa. conclua,
gostaria de cumprimentá-lo pela coragem do seu pronunciamento e,
mais ainda, pelo momento. A nossa platéia talvez não compreenda o
que ocorre na Assembléia. Talvez não saiba como funciona a
tramitação dos projetos e não perceba que, muitas vezes, para
resolver o problema de um projeto, se discuta outro, até que os
demais colegas e companheiros entendam a posição desta Casa. Por
isso, cumprimento o Prefeito Leone e sua assessoria, que estão aqui
conosco, dizendo-lhes que esta Casa está assistindo ao
pronunciamento do Deputado Antônio Júlio, um dos mais autênticos
representantes do povo mineiro. Ele merece não apupos, mas
aplausos de todos nós.

O Deputado Antônio Júlio* - Obrigado, Getúlio. Eu não me importo
com apupo e gosto muito de aplauso, como também gosto de ser
homenageado. Sou um homem público comum como os outros. Às
vezes, tenho convicções mais firmes pela minha trajetória e meu
passado. Eu, com 16 anos, sei quanto sofri com a ditadura militar,
que, para a maioria que nos escuta, não interessa. Passamos pelo dia
31 de março, e não houve nenhuma palavra da imprensa nem de
nenhum parlamentar sobre a situação, pelo menos, daquela
malfadada ditadura que nos foi imposta no dia 31 de março. Isso me
revolta um pouco, e até tenho dito que, às vezes, tenho uma
depressão revolucionária. Tenho de me lembrar do meu passado, até
para continuar fazendo o presente e o futuro, porque o Parlamento - e
digo isso para vocês que nos ouvem das galerias - nos dá tristeza.
Quando critico os meus colegas Deputados e a Assembléia
Legislativa, faço-o com o coração doendo, porque aqui é a base e a
sustentação da democracia. Essa apatia da Assembléia Legislativa,
essa apatia do Congresso Nacional e essa apatia das Câmaras
Municipais deixaram que o Poder Executivo mandasse e
desmandasse em todos os níveis, e transferimos isso para a
sociedade, que já não discute projetos e sua situação e já não tem
solidariedade. Vivemos hoje em um Estado em que cada um cuida de
si. Estamos vendo aí o processo eleitoral de Belo Horizonte, onde o
conjunto da comunidade não tem importância, mas sim dois autores
ou dois atores. Não se discute um grande projeto.
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Então, digo isso com tristeza, porque lutei e sofri muito para que
pudéssemos ter essa liberdade de expressão. Vejo com muita tristeza,
quando a nossa expressão, se não estiver sendo transmitida ao vivo
ou não tenha sido mandada cortar... Não conseguimos falar.

Falamos para umas poucas pessoas do interior e daqui, de Belo
Horizonte, a fim de que comecem a compreender o que está se
passando em nosso Estado. Minas Gerais está andando de ré, não
tem recebido investimentos. Há quatro anos, tenho dito isso. Minas
Gerais fala de um crescimento fantástico da nossa mineração. O que
estão fazendo com o nosso minério é um absurdo, é pior que o que
fizeram com o nosso ouro. Estamos vendo isso, mas não temos
capacidade de reagir. Sou daqueles que gostam de investimento, mas
a questão minerária, não só em Minas Gerais, mas no País, precisa
ser revista. O Presidente Lula poderia barrar a exportação do nosso
minério da forma como está sendo feita, ou seja, sem nenhum critério.
Na Mina Capão Xavier, se está trabalhando 36 horas por dia, porque
sabem que, a qualquer momento, a nossa ação será julgada,
paralisando assim as atividades; ou o governo vai acordar. Por que,
então, vamos exportar toda a nossa riqueza minerária da forma como
estamos fazendo, sem nenhum critério, apenas para atender ao
capital? Em 1976, em pleno regime militar, em plena ditadura, esta
Assembléia Legislativa fez uma CPI para denunciar, já naquela época,
o que denunciamos até hoje. Houve uma parada, mas, quando houver
essas benesses do governo atual, levarão tudo o que Minas Gerais
tem. Precisamos guardar para o futuro, precisamos ter uma reserva.
Pelo visto, não teremos nenhuma reserva.

Aproveitei este momento, Deputado Ruy Muniz, porque temos de
nos manifestar; há 10 dias, não faço isso. Sou um Deputado presente,
estou nas Comissões, trabalho, viajo, sei das mazelas e da mentirada
do governo. Quando ele diz que não há problemas de penitenciária, é
porque não sabe, já que trabalha só com números, gelados e frios,
com dados estatísticos mentirosos. Segundo a segurança de Minas, a
incidência de crimes bárbaros diminuiu; porém, a Polícia Militar não
pode mais analisar os crimes bárbaros. Tem de mudar o código para
que possa, estatisticamente, dar um resultado favorável. Ora, a quem
estão enganando?
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Estamos fazendo essa discussão, Deputada Elisa Costa; aliás,
peço-lhe desculpas por ter falado do seu Partido, porque, nós, que
sofremos com a ditadura, que lutamos pela liberdade de expressão
em todos os sentidos, ficamos indignados ao ver que, em Belo
Horizonte, para se eleger o próximo Prefeito, preocupa-se mais com
os negócios, não com a população da cidade. Quando precisamos
defender esse projeto que vamos aprovar no 1º turno ou pelo menos
encerrar sua discussão, não ouvimos uma palavra. Essa questão do
pequizeiro precisa ser resolvida o mais rápido possível. Será que o
pequizeiro é mais importante que as nossas serras, que a Serra da
Moeda? Será que a Serra da Moeda e as outras, que estão sendo
detonadas, não têm importância e só o pé de pequizeiro tem? Faço
um alerta aos Deputados para que façamos uma reflexão. Não sei se
o pessoal das galerias sabe como funciona o processo. Agora o
projeto volta para a Comissão, para que, nesta semana de votação,
de hoje até terça-feira, possamos ter mais uma discussão e fazer um
projeto bom, que deixe de lado a hipocrisia. Acho que aqueles que
defendem o pequizeiro também deveriam defender os nossos
minérios. O minério é tão importante quanto a preservação ambiental.
A China passou a comprar o minério do Brasil porque lá, Deputado
Rêmolo Aloise, eles têm um passivo ambiental fantástico e
recuperável. Então pararam de produzir e compram do Brasil, para
tentar achar uma saída que melhore a questão ambiental da China.
Os navios estão fazendo filas nos portos, para exportar.

Sr. Presidente, desculpe a nossa empolgação, mas aproveitamos o
momento para esclarecer as pessoas que estão aqui presentes.
Tenho certeza que a maioria das pessoas que me ouviram devem
estar fazendo uma reflexão. Quando forem ler o jornal amanhã ou
depois de amanhã, verão que o que falamos aqui é a realidade.

Nenhum deles viu no jornal ou no noticiário que houve greve em
Minas Gerais. E não foi uma, não. Foram várias. Mas nada acontece,
porque não pode acontecer, porque Minas não tem problema. Então,
quando Minas faz essa doação, Deputado Dalmo, você está de
parabéns. Apesar de eu não ter mágoa, essa lembrança triste da
cidade de Frutal, do povo de Frutal nem da Prefeitura, pelo contrário,
a Prefeitura tentou ajudar-me a esclarecer, mas aqueles sabidos de
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plantão queriam, de todas as formas, que eu condenasse quem
assinou aquele documento falso, e não tive o apoio da Assembléia
Legislativa, não tive o apoio da Secretaria. Estou movendo uma ação
contra o jornal, contra o Estado. Isso não me interessa. Essas
indenizações não me interessam, porque não me fizeram escravo.
Sabe por que não fizeram? Porque procuro andar mais ou menos
corretamente com minhas coisas. Não vou dizer que sou correto,
porque seria hipocrisia. Mas pelo menos por isso Frutal me deixou
essa lembrança que relembrei, com tristeza, mais esse fato, na minha
vida pública, que vivi na ditadura desse atual governo.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.440/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 725/2007, do Deputado
Doutor Viana, que dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de
2/10/92, que declara de preservação permanente, de interesse
comum e imune de corte no Estado de Minas Gerais o pequizeiro 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 Meio Ambiente opina pela rejeição do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 725/2007

Acrescente-se, onde couber, o seguinte dispositivo:
“Art. ... - Esta lei entrará em vigor cento e oitenta dias após sua

publicação.”.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Adalclever Lopes

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 725/2007
O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 10.883 passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - O abate de pequizeiro (“caryocar brasiliensis”)
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será permitido nas áreas urbanas e distritos industriais mediante
autorização prévia do órgão municipal competente.”.

Sala das Reuniões, 15 de maio de 2008.
Luiz Tadeu Leite - Paulo Guedes.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao
projeto uma emenda do Deputado Adalclever Lopes, que recebeu o nº
3, e um substitutivo dos Deputados Luiz Tadeu Leite e Paulo Guedes,
que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do
Regimento Interno, encaminha a emenda e o substitutivo com o
projeto à Comissão de Meio Ambiente para parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Só para dar uma explicação,

percebemos a ansiedade da comunidade aqui presente, exatamente
porque a cidade de Sete Lagoas está vivenciando um momento difícil.
Quando fomos discutir as questões de mineração para o próximo
seminário “Minas de Minas”, estávamos lá eu, os Deputados Fábio
Avelar, Padre João, Carlin Moura e Jayro Lessa, representando esta
Assembléia. A pedido do Prefeito Municipal Leone Maciel, que está
presente, percebemos uma ansiedade do povo de Sete Lagoas, que,
há 20 anos, inseriu em seu plano diretor uma área determinada para
distrito industrial. A lei do pequizeiro veio bem depois. Votei a favor
dela. Com muito orgulho, formei-me no Norte de Minas, pela
Unimontes, como médico, e conheço a importância do pequizeiro,
principalmente para o Norte de Minas. Votamos favoravelmente a que
o pequizeiro seja uma árvore de preservação permanente, mas não
imaginávamos que a cidade de Sete Lagoas passaria por este
momento, com várias empresas para se instalarem em seu distrito
industrial, que é uma área grande, já de dimensão urbana, e a cidade
não poder receber essas empresas, que gerarão recursos, renda e
empregos que tirarão pessoas da ociosidade, da violência e das
drogas, uma questão extremamente importante do ponto de vista
social, por causa dessa lei do pequizeiro. A cidade está sendo
impedida de receber a primeira empresa, que está pronta para se
instalar. Se não votarmos uma abertura nessa lei do pequizeiro, não
será fácil a AmBev se instalar em Sete Lagoas, trazendo de início
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mais de mil empregos para a cidade. Nós, os cinco Deputados que
estávamos presentes, recebemos essa convocação para, na
Assembléia, procurarmos não tirar a capacidade de preservação do
pequizeiro, mas abrirmos uma folga na lei para permitir, nas áreas
urbanas não só de Sete Lagoas, mas de outras cidades que
porventura venham a precisar de instalar uma indústria qualquer que
traga desenvolvimento econômico e social para a comunidade, a
derrubada de algumas árvores que serão repostas. Temos a
preocupação com a compensação. Estamos estabelecendo que, para
cada pé de pequi derrubado, sejam plantados pelo menos 10 pés
novos de pequi. É essa a finalidade da mudança da lei do pequizeiro,
com a ajuda dos Deputados Luiz Tadeu Leite e Paulo Guedes. Em
nome do Norte de Minas, principalmente, entendemos ser importante
a apresentação dessa emenda por esses dois Deputados, dando uma
redação melhor ao que o projeto de lei de minha autoria propõe, para
sanar essa questão. Concordamos e vamos aceitar a emenda, que
voltará à comissão. Digo isso para o povo de Sete Lagoas e região,
que está aqui presente e os que estão nos acompanhando pela TV
Assembléia, para que entendam que essa emenda voltará para ser
analisada na Comissão de Meio Ambiente e ser aceita. Depois voltará
para ser votada em 1º turno e 2º turno, no Plenário. Portanto não
voltará hoje por esse motivo. Mas será votada, porque o sentimento
da maioria absoluta dos Deputados da Assembléia é o de viabilizar
não só esse empreendimento, mas todos que advirão a Sete Lagoas a
partir da liberação da lei do pequizeiro, da maneira que estamos
apresentando. Não é uma liberação total, não estamos liberando de
forma irresponsável, mas para que o pequizeiro não sirva de
empecilho ao desenvolvimento não só de Sete Lagoas, mas de
qualquer cidade de Minas Gerais. Tinha de dar essa justificativa ao
povo de Sete Lagoas, que se deslocou com muita esperança da
votação já em 1º turno, porque a empresa, se não houver essa
liberação, será instalada no Rio de Janeiro, que tem área disponível,
sem precisar derrubar nenhum pé de pequi e sem nenhuma obstrução
à sua implantação no Rio de Janeiro. Então a briga é para que ela
seja instalada em Sete Lagoas. Esse é um pedido não só do Prefeito,
mas da CDL, da Câmara, de todas as lideranças presentes e do povo
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em geral, para levar o desenvolvimento para Sete Lagoas. Essas
eram as minhas considerações, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.973/2007, do Governador do Estado, que altera as
Leis nºs 15.462, de 13/1/2005, 15.786, de 27/10/2005, e a Lei
Delegada nº 175, de 26/1/2007 e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela juridicidade do projeto com as Emendas nºs 1
a 4, que apresenta. A Comissão de Administração Pública perdeu o
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, da
Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 5, que apresenta. Continua
em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, senhoras e
senhores. Venho hoje a esta tribuna para discutir o Projeto de Lei nº
1.973/2007. Esse projeto, Sr. Presidente passou pelas Comissões de
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e hoje
vem para ser discutido em Plenário. Dizia ao querido e nobre
Deputado Getúlio Neiva que essa era uma discussão que o
parlamento precisa fazer. Precisa fazer imediatamente, querido
Deputado Getúlio Neiva. V. Exa. conhece bem o projeto, estudou-o,
tem feito bem não só ao parlamento de Minas, mas também ao
parlamento nacional, mostrando que a presença é fundamental nas
discussões de todos os projetos. V. Exa. tem feito isso com um
brilhantismo fantástico. Caro Deputado Getúlio Neiva, como V. Exa. já
se posicionou a respeito desse projeto, neste momento, pedimos a V.
Exa. e ao nosso Presidente que o nobre Deputado possa contribuir
com um aparte, a fim de acrescentarmos algumas emendas a esse
projeto.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Gostaria de ressaltar a
posição correta do Deputado Antônio Júlio para o meu líder,
Adalclever Lopes, para a platéia e para os senhores espectadores.
Este parlamento foi feito para que o parlamentar discuta as coisas.
Qualquer tentativa de obliterar a condição de um companheiro discutir
qualquer assunto não terá o nosso apoio. Trabalharemos para que o
Deputado tenha espaço para discutir os assuntos da maneira mais
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vasta possível. Ainda estou inconformado porque a Mesa não atendeu
ao meu apelo. Fui ao Presidente e ao Secretário e pedi que o horário
de discussão fosse estendido até às 18 horas, e que se desse espaço
de 1 hora a cada Deputado para o art. 70 ou que se subdividisse esse
espaço. Não podemos perder esse espaço de divulgação da atuação
do parlamentar. O parlamentar tem de ter o direito de falar o que quer,
ou isso não é democracia. Se o Regimento está atrapalhando, vamos
nos reunir para mudá-lo. Mude-se o Regimento. Quem tem de mandar
na Assembléia é o parlamentar que ganhou o voto para estar aqui,
para constituir este Poder. Por isso pedi socorro a V. Exa. É uma
questão de princípios. Não é apenas a questão desse ou daquele
projeto. É uma questão de princípio: parlamentar tem que ser
respeitado pela Casa e pela competência. E se o Regimento
atrapalha, temos de mudá-lo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Primeiramente quero
comungar com o Deputado Getúlio Neiva, grande parlamentar, que
sempre que vem à tribuna, seja no uso da tribuna livre, seja para
trazer suas sugestões ou reivindicações, seja para debater os projetos
o faz de maneira brilhante e de forma construtiva. Compreendo, da
mesma forma, as preocupações regimentais do nosso Presidente
José Henrique, companheiro de Partido do Deputado Getúlio Neiva e
do Deputado Adalclever Lopes. Precisamos encontrar sempre o ponto
de equilíbrio entre cumprir o Regimento e não deixar que falte espaço
para debate. Esse é o grande sentido de estarmos aqui e ficarmos o
tempo necessário, até à madrugada, para debater, de maneira
construtiva, especialmente um projeto como esse, que trata de
questões ligadas à saúde pública, ao reajuste de servidores. Antes de
me aprofundar nesse tema da saúde pública, vou falar de algo que
também afeta a saúde das pessoas: o desenvolvimento econômico, a
possibilidade de se gerar emprego, a agricultura, que tem a ver com a
saúde, com o projeto que estamos discutindo. Estivemos discutindo
há poucos minutos - o Doutor Viana ocupou a tribuna - a questão do
pequizeiro, o pé de pequi, uma árvore que tem importância ecológica,
cultural, para a saúde, porque é alimento para muitas pessoas.
Obviamente queremos que ela seja preservada. Mas não faz sentido
tratar o pé de pequi como algo tão idolatrado quanto a vaca nas ruas
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da Índia; não faz sentido tratar o pé de pequi, numa época em que se
tem a possibilidade da clonagem, como algo absolutamente intocável,
sob pena de mandar prender, sob pena de embargar a implantação de
uma empresa que gerará centenas, milhares de empregos. Por que
digo isso? A legislação, no passado, numa reação provavelmente
ideológica - não vamos condenar os legisladores do passado -, talvez
num gesto para dizer que não se deve desmatar o nosso cerrado e
transformar os nossos pequizeiros em carvão, que é o que estavam
de fato fazendo, transformou em crime o corte de pés de pequi. E não
havia absolutamente qualquer atenuante: não se poderia cortar ou
arrancar pé de pequi em lugar nenhum, nem para se construir uma
rodovia, nem para se implantar uma empresa, nem para se construir
um hospital. Foi essa a reação dura por parte do Parlamento mineiro.
Ora, não tem bom senso essa lei. Ela está transformando-se na lei da
extinção do pequi. Quando uma pessoa vê nascer um pé de pequi em
sua propriedade manda roçar, manda cortar. A Deputada Elisa Costa
conhece bem o Norte de Minas. E isso não é só no Norte, mas em
toda Minas Gerais, porque é uma planta nativa frutífera, saudável, que
promove saúde como o projeto que estamos debatendo. Mas, se ela
vira um problema sério, as pessoas querem evitá-la. Então se
transformou na lei da extinção do pequi. Já debati isso no IEF. Os
técnicos de lá ficam assustados. Em Divinópolis, queriam implantar
um abatedouro numa área apropriada. Queriam fechar o abatedouro
que se encontrava no centro da cidade, poluindo, o que iria gerar
muitos empregos e resolver um grande problema ambiental. Mas no
terreno havia dois pés de pequi e não podiam cortá-los. Poderiam ser
plantados 100 pés de pequi, 1.000 pés de pequi num lugar mais
apropriado. Mas não podia. A lei proibia. Estou dizendo isso, porque
fui autor de um projeto de lei da mesma natureza, que foi anexado a
um projeto do Deputado Toninho Andrade. Quando o Deputado
Toninho Andrade elegeu-se Deputado Federal, colega de Partido do
Deputado Adalclever Lopes...

O Sr. Presidente - Eu só chamo a atenção para o fato de que o
Deputado Adalclever Lopes está discutindo o projeto que trata da
tabela dos servidores públicos da área da Saúde. Portanto, V. Exa.
está desviando do assunto, e a Presidência está querendo cumprir o



928

Regimento Interno. Penso que V. Exa. está faltando um pouco com a
boa convivência, porque é bom que se cumpra o Regimento, para
esta Casa ter um bom funcionamento.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Concluindo, lembro que
estava pedindo uma questão de ordem ao nobre Presidente, quando
V. Exa., ouvindo a competente assessoria da Mesa, insistiu em não
dar nem a mim, nem ao Deputado Paulo Guedes, que estava aqui.

O Sr. Presidente - Gostaria de lembrar ao Deputado que chamei a
atenção do Deputado Antônio Júlio, que estava na tribuna, porque ele
estava se desviando do assunto. Se abrirmos exceção na Casa, não
conseguiremos manter o funcionamento normal das reuniões.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Quando eu estava me
postando diante do microfone, pedindo questão de ordem, ainda não
havia se iniciado a discussão do Projeto nº 1.973. Estou apenas
justificando a V. Exa. que tive a aquiescência do orador, que tem 1
hora para falar, e fico assustado com a pressa dos outros
companheiros de que esse tempo se esgote. Estou vendo o orador
calmo e estou debatendo um tema que envolve uma determinada
matéria discutida aqui, hoje, que tem a ver com a saúde das pessoas.
Gerar emprego tem a ver com a saúde das pessoas. Estamos
discutindo um projeto que envolve a remuneração de quem trabalha
com a saúde das pessoas.

Concluindo, Deputado Adalclever Lopes, tomei a iniciativa, assim
como o Deputado Doutor Viana, num lapso de tempo de cinco dias, de
pedir o desarquivamento do projeto, que foi desarquivado e se tornou
um projeto sob o patrocínio do Deputado Doutor Viana, com muita
justiça, porque ele é um dos mais competentes Deputados desta
Casa, meu parceiro e amigo. Ainda hoje, eu lhe dizia que tinha
pensado que o projeto seria discutido sob a minha autoria, por ter
pedido o desarquivamento, conforme tenho aqui o protocolo. Mas
vejo, com alegria, que ele será discutido em nome do Deputado
Doutor Viana e terá nosso apoio entusiástico, porque contribui para a
saúde econômica do nosso povo. Preservar o pé de pequi, mas não
transformar isso num monstro sagrado. Permitir a sua reposição de
maneira adequada, quando for necessária a sua retirada. E que o
Deputado Adalclever Lopes possa concluir a sua fala, trazendo, como
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sempre, de maneira brilhante, a sua contribuição para debater o
Projeto nº 1.973, sobre as questões salariais dos servidores da saúde.
Todos nós, por unanimidade - não ouvi aqui nenhuma voz dissonante
-, queremos votá-lo e queremos que ele possa gerar uma melhor
remuneração aos servidores da área da saúde. Assim como
desejamos, em breve, Deputado Adalclever Lopes, ter aqui um projeto
sobre o qual tratei com a Secretária Renata Vilhena, que trata da
remuneração dos profissionais do IMA, que também cuida de saúde -
a saúde animal. Cuidando da saúde animal, cuida de evitar doenças
ao ser humano por uma questão absolutamente elementar das
zoonoses, das doenças transmitidas dos animais para o homem.
Pensamos até em emendar o Projeto nº 1.973/2007. Seria
absolutamente adequado emendar o projeto, dizendo que os
profissionais do IMA também cuidam de saúde. E vamos ampliar esse
benefício. Tive a notícia, muito tranqüilizadora, da Secretária Renata
Vilhena, de que o projeto já está em fase final de elaboração, e
poderemos, em breve, votar também uma gratificação, um aumento
salarial não só para os veterinários mas para todos os profissionais do
IMA. Agradeço imensamente ao Deputado Adalclever Lopes a
paciência e o aparte que nos concedeu, e agradeço à Presidência a
tolerância. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Deputado Adalclever Lopes,
agradeço a oportunidade, primeiro pelo prazer de fazer um aparte no
seu pronunciamento. Em seguida, gostaria de registrar que o tema
que estamos debatendo, o prosseguimento da discussão, em 1º turno,
do Projeto nº 1.973, diz respeito ao reajuste dos servidores da saúde
do Estado de Minas Gerais. Queria dizer ao Deputado Adalclever
Lopes e a toda a Bancada do PMDB da admiração que temos pelos
Deputados desta Casa, sob a Liderança do Deputado Gilberto
Abramo, e que temos um grande Ministro da Saúde, que é filiado ao
PMDB. O PMDB garante a sustentação e a governabilidade do
governo Lula e está presente na maioria dos Municípios brasileiros.
Esse Partido tem uma importância fundamental na consolidação do
projeto nacional de desenvolvimento, de distribuição de renda e de
crescimento deste país. Em relação a esse projeto, gostaria de
registrar uma discordância. Somos favoráveis ao reajuste de 12% na
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tabela dos servidores, pois acreditamos que a saúde necessita de
mais investimentos. Deputado Antônio Júlio, desejamos que o
Governador Aécio Neves possa contribuir efetivamente com os 12%, o
que é um compromisso do Estado, e não apenas com o limite dos 7%.
É preciso que o Estado invista mais em saúde. O reajuste poderia ser
maior, mas o limite dos 12% contribuirá para garantir os direitos dos
servidores do Estado. Apresentamos uma emenda importante para os
servidores da enfermagem. O governo propôs o aumento da sua
carga horária de 30 para 40 horas. Para um serviço tão sensível,
especialmente o prestado na Fhemig e nos hospitais de Minas Gerais,
deve ser mantida a carga horária de 30 horas semanais, pois esse
trabalho é extremamente desgastante. Precisamos valorizar o
servidor, para que cumpra bem o seu trabalho, e uma política pública
tão importante para Minas Gerais. Agradeço o seu pronunciamento e
a toda a Bancada do PMDB, pelo trabalho nesta Casa, em Minas
Gerais e na sustentação do governo Lula. Esperamos contar com o
apoio desta Casa na votação do reajuste, destacando-se essa
emenda, para que os servidores da área de enfermagem possam
continuar com a carga horária de 30 horas e com a garantia de
melhora em seus salários, para que possam prestar um bom
atendimento hospitalar e uma política pública tão importante para a
nossa população. Muito obrigada.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, gostaria de pedir o

encerramento da reunião, tendo em vista a inexistência de quórum.
Peço também a preservação do nosso tempo, para darmos
prosseguimento a essa discussão amanhã, pois a maioria dos
parlamentares já foi para as suas casas. Amanhã voltarão com a
cabeça mais limpa, tranqüila e fresca. Quem sabe, Deputado
Domingos Sávio, depois de jantarmos hoje um franguinho com pequi,
amanhã voltaremos à discussão com mais saúde.

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 14, às 9 horas e às 20 horas, nos termos do edital de
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convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2008

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 Gilberto
Abramo; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum
para votação; anulação da votação; suspensão e reabertura da
reunião; renovação da votação do requerimento; aprovação -
Requerimento do Deputado Eros Biondini; aprovação - Chamada para
recomposição do número regimental; inexistência de quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição - 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. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
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Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião o Projeto de Lei nº 1.440/2007, apreciado na extraordinária
realizada ontem, à noite, bem como o Projeto de Lei nº 725/2007, que,
na referida reunião, recebeu substitutivo e emenda e foi devolvido à
Comissão de Meio Ambiente, para parecer.

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

Abramo, solicitando seja mantida a preferência regimental na ordem
do dia, de modo que a Proposta de Emenda à Constituição nº 22/2007
seja apreciada em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença
no painel que o façam neste momento.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência torna sem efeito a votação do
requerimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do

Regimento Interno, vai suspender a reunião por 15 minutos para que
se configure o quórum para a continuação dos trabalhos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

Presidência vai renovar a votação do requerimento do Deputado
Gilberto Abramo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Eros
Biondini, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
o Projeto de Lei nº 15/2007 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.

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 Lafayette de Andrada) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados.
Portanto, não há quórum especial para votação de proposta de
emenda à Constituição, mas há quórum para a apreciação das demais
matérias constantes na pauta. No entanto, com a saída de Deputados
do Plenário, a Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum
para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.096/2008, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por quatro reuniões.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/4/2008
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, Inácio Franco, Ivair Nogueira e Gustavo Valadares
(substituindo este ao Deputado Elmiro Nascimento, por indicação da
Liderança do DEM), 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 Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Eduardo Nepomuceno
de Souza e outros (26/4/2008), de servidores da Superintendência
Regional de Ensino de Ituiutaba (24/4/2008) e do Sr. Orlando Adão
Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado (24/4/2008). O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.718/2007 no 1º turno (Deputado Chico Uejo) e 2.098/2008 no 1º
turno (Deputado Inácio Franco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.200/2008, do Deputado Arlen Santiago, 2.238/2008, do Deputado
Gilberto Abramo e outros, e 2.257/2008, 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
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trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Inácio Franco -

Ivair Nogueira.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/5/2008
Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões 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. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.264, 2.267 e
2.269/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.867 e 1.953/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Juninho Araújo, Presidente - Gil Pereira - Padre João.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2008

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
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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 matéria constante na pauta e proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.251/2008, em
turno único (Deputado Chico Uejo). 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 2.146/2008
(relator: Deputado Vanderlei Jangrossi). Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.069/2008. 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 dos Deputados
Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Padre João, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, em que solicita seja realizada reunião com os
convidados que menciona, para debater a possível falta de alimentos
em razão da adoção de políticas de aproveitamento de “commodities”
agrícolas para a geração de biocombustível. 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 maio de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Getúlio

Neiva.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Bráulio Braz, Eros Biondini e
Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Vanderlei Miranda, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, a Deputada Gláucia Brandão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bráulio Braz,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 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 Antônio Júlio em que solicita
seja realizada reunião conjunta da Comissão com a Comissão de
Meio Ambiente, no Município de Congonhas com a finalidade de se
verificarem e discutirem as conseqüências e os impactos possíveis
advindos do decreto baixado pelo Governador do Estado em
12/12/2007, que declara de utilidade pública para fins de
desapropriação área e benfeitorias necessárias à implantação e à
ampliação de distrito industrial de Congonhas; e Braúlio Braz em que
solicita reunião da Comissão, com a presença da Secretária de
Turismo, Sra. Érica Campos Drumond, para que possa expor os
projetos dessa Secretaria no âmbito 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, 14 de maio de 2008.
Bráulio Braz, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Padre João, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir, em audiência pública, questões relativas
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à prestação de serviços da Copasa-MG no Município de Congonhas.
A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos Alberto
Recch Filho, Prefeito Municipal de Arinos, publicado no “Diário do
Legislativo” de 26/4/2008. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 1.397/2007, no 2º turno, e avoca a si a relatoria da
matéria. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Anderson Costa Cabido e João Lourenço Gonçalves,
respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara
Municipal de Congonhas; Paulo Farnezi, Gerente de Departamento
Centro-Oeste da Copasa-MG; Marco Aurélio da Silva, Diretor do
Procon de Congonhas; Áureo Sérgio de Faria, Presidente  da União
das Associações Comunitárias de Congonhas - Unaccon -, e José
Geraldo Nascimento, Diretor de Relações Institucionais do Sindágua,
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta 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 votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei Complementar nº 28/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Weliton Prado. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.272/2008. Neste momento, registra-se
a presença da Deputada Elisa 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 da Deputada Elisa Costa e dos
Deputados Padre João e Ronaldo Magalhães (2), em que solicitam
sejam enviados ofícios ao Governador do Estado e ao Presidente da
Copasa-MG com vistas a que o contrato celebrado entre essa
empresa e o Município de Congonhas seja alterado para adequar-se à
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Lei nº 11.445, de 2007, e com vistas a que seja cobrada a tarifa
mínima de todos os usuários do serviço de água e esgoto do
Município de Congonhas, até que sejam sanadas todas as
deficiências do serviço público e instalados hidrômetros para todos os
consumidores. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados, dos Deputados 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, 14 de maio de 2008.
Ronaldo Magalhães, Presidente - Wander Borges - Padre João -

Ademir Lucas.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2008

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Carlos Pimenta e Ronaldo Magalhães, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlos
Mosconi. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio
Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir,
em audiência pública, denúncias veiculadas pela imprensa de abuso
de poder econômico por parte dos supermercados nas negociações
com fornecedores e consumidores e de dificultação do acesso ao
mercado a novos fornecedores, em especial os pequenos produtores.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Adílson Rodrigues e Andrea Gilbert de Lima, respectivamente
Superintendente e Gerente Jurídico da Associação Mineira de
Supermercados - Amis -; Giovani de Almeida Peres, Gerente de
Comunicação da Amis; Conrado di Mambro Oliveira e Carlos José
Correa, respectivamente Consultor Jurídico e Coordenador de
Comunicação da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais
- Fecomércio -; Feliciano Lopes de Abreu, Diretor Executivo do Site
Mercado Mineiro, e Maurício Ludgero Siqueira, Presidente do
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Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de
Minas Gerais - Coreminas -, que são convidados a tomar assento à
mesa. Na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, o Deputado Délio Malheiros, tece as considerações iniciais;
logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião e passa à 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 2.285, 2.286, 2.296
e 2.328/2008. 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 Carlos Mosconi em que
solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com as
Comissões de Saúde e de Política Agropecuária e Agroindustrial, para
debater o uso indiscriminado de agrotóxicos em alimentos, conforme
denúncias veiculadas pela imprensa; Délio Malheiros e Vanderlei
Jangrossi em que solicitam seja realizada reunião conjunta da
Comissão com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
para debater denúncias veiculadas pela imprensa do uso excessivo de
agrotóxicos em alimentos; Délio Malheiros (2) em que solicita seja
realizada audiência pública para debater a conveniência e a
oportunidade da venda de ações da Copasa na Bolsa de Valores; e
em que solicita enviar ofício ao Denatran solicitando informações
sobre a destinação dos recursos recebidos do DPVAT, no percentual
de 5%. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos convidados, dos parlamentares e dos demais
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta -

Ronaldo Magalhães.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2008
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 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 deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João
Leite em que solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão e
com a de Direitos Humanos para, em audiência pública, debater a
municipalização do Projeto Curumim, com quatro unidades já
fechadas; André Quintão em que solicita seja realizada reunião para,
em audiência pública, debater o Projeto de Lei Federal nº 3.021/2008,
que dispõe sobre a certificação das entidades e organizações
beneficentes de assistência 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 maio de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite - Eros Biondini.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/5/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues 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 discutir a parceria recém-firmada entre a PMMG
e empresários do setor de combustíveis do Município de Montes
Claros. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o
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Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, Coordenador da Promotoria de
Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público, que é
convidado 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 ao Deputado Délio
Malheiros e ao convidado, para que façam suas considerações.
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, 13 de maio de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Ivair Nogueira.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2008
Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e Antônio Carlos Arantes, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Hely Tarqüínio e 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 debater, em audiência
pública, questões relativas à concessão das aposentadorias pelo
INSS no Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir as Sras. Alba Valéria de Assis, especialista em Normas e Gestão
de Benefícios do INSS; Suely Teixeira Pimenta de Almeida, advogada
previdenciária e acidentária do Sindicato dos Bancários de Belo
Horizonte e Região; e os Srs. Manoel Ricardo Palmeira Lessa,
Gerente Regional do INSS em Minas Gerais; Sílvio Carlos de Almeida
Tostes; Chefe do Gerenciamento de Benefícios por incapacidade da
Gerência Executiva do INSS de Juiz de Fora; Pedro Pereira Pimenta,
Juiz Federal da 1ª Vara da Justiça Especial Federal; Daniel Augusto
dos Reis, Assessor Jurídico do Centro de Apoio Operacional das
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Pessoas com Deficiência e Idosos - CAO - PPDI -; Murilo Fernandes
de Almeida, Juiz Federal da 31ª Vara da Justiça Federal,
representando Sílvio Coimbra Mourthé, Coordenador do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais; Eduardo
Henrique Rodrigues de Almeida, Vice-Presidente da Associação dos
Médicos Peritos da Previdência Social em Minas Gerais; José Maria
Soares, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
Extrativistas do Estado de Minas Gerais; Jorge Antônio dos Santos;
aposentado e membro da diretoria dos Aposentados por Invalidez do
Estado de Minas Gerais; José Geraldo Mendes, segurado; que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Luiz Tadeu 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 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 Durval Ângelo (4) em que solicita seja
destinada a reunião da Comissão, dia 26/5/2008, ao debate de
reivindicações do Comitê de Solidariedade de Anistia aos Praças da
Serpente Negra da PMMG; a participação formal e parceria da
Comissão, com a Subsecretaria de Direitos Humanos de Minas
Gerais, na realização de debate público com o tema "Sensibilidade
aos Portadores de Necessidades Especiais" e o lançamento do
programa para as comemorações dos 60 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, a ser realizado em 11/8/2008; seja
formulado apelo ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias da Câmara dos Deputados com vistas à realização de
audiência pública, para debater e tratar de temas relacionados com as
perícias e as concessões de aposentadorias pelo INSS, em virtude de
violação de direitos humanos e desrespeito à dignidade da pessoa
humana, e seja enviada à referida Comissão cópia das notas
taquigráficas da reunião; seja formulado apelo à Defensoria Pública
Federal com vistas a que apure denúncia apresentada pela Sra. Eliete
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da Conceição Moreira contra conduta profissional da médica do INSS
que efetuou a perícia para avaliação da capacidade laborativa da
denunciante, que teve seu benefício, de nº 13.2766006-4, negado em
26/2/2008; Durval Ângelo e Carlin Moura em que solicitam seja
remetida aos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado,
com cópia a todos os Deputados e Senadores mineiros, manifestação
de apoio ao Projeto de Lei Federal nº 5.829/2005, que cria varas na
Justiça Federal de todo o País; Luiz Tadeu Leite e Hely Tarqüínio em
que solicitam reunião conjunta da Comissão com a de Saúde para, em
audiência pública, debaterem questões relativas aos transtornos
mentais provocados pelos ambientes de trabalho e as concessões de
aposentadoria por incapacidade, negadas pelo INSS, nesses casos.
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 maio de 2008.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2008
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas, Padre João e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Carlos Pimenta e Getúlio Neiva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Magalhães, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e discutir, em audiência pública, o
Projeto de Lei nº 1.880/2007, do Deputado Wander Borges, que
estabelece normas gerais para a instituição de loteamentos fechados
e condomínios urbanísticos no Estado, nos termos do § 3º do art. 24
da Constituição da República. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. José Abílio Belo Pereira, Assessor da
Presidência do Crea-MG; a Sra. Maria Valeska Duarte Drummond,
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arquiteta urbanista e pesquisadora do Centro de Estudos de Políticas
Públicas da Fundação João Pinheiro; o Sr. Damião Campos
Guimarães, Coordenador de Saneamento e Meio Ambiente do
Instituto de Desenvolvimento Municipal; a Sra. Jurema Marteleto
Rugani, Diretora Administrativa do Sindicato dos Arquitetos de Minas
Gerais; e os Srs. Jader Nassif Gonçalves e José Carlos Manetta,
respectivamente, Diretor e Vice-Presidente de Loteadoras da Câmara
do Mercado Imobiliário de Minas Gerais - CMI -, que são convidados a
tomar assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Presidente, Deputado Ronaldo Magalhães, 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 e passa 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 2.280 a 2.282, 2.292, 2.331, 2.333, 2.382, 2.401,
2.408 e 2.409/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Carlos
Pimenta em que solicita seja realizada reunião para debater, em
audiência pública, a dívida dos Municípios mineiros com o INSS.
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, 16 de maio de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Padre João - Wander Borges.

TRANSCRIÇÕES
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS ALUSIVAS À TRAJETÓRIA POLÍTICA

E AO FALECIMENTO DO EMBAIXADOR JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA, TRANSCRITAS NOS ANAIS EM ATENÇÃO A

REQUERIMENTO DO DEPUTADO ALBERTO PINTO COELHO
José Aparecido morre na Capital aos 78 anos



946

José Aparecido de Oliveira morreu na tarde da última sexta-feira,
aos 78 anos, por complicações pós-operatórias decorrentes de
cirurgia feita no início do mês para a retirada de um pulmão, no
Hospital Madre Tereza, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Com
câncer há algum tempo, já tinha sido internado no mesmo hospital, em
julho, para se recuperar de uma pneumonia.

Nascido em Conceição do Mato Dentro (Médio Espinhaço), foi
secretário particular de Jânio Quadros. Seus direitos políticos foram
cassados após o golpe militar de 1964. Depois da anistia política, foi
eleito deputado federal e, em Minas, assumiu a Secretaria de Estado
da Cultura, recém-criada pelo então governador Tancredo Neves. Foi,
inclusive, fundador da Rede Minas de Televisão.

Tancredo Neves, eleito presidente, também escolheu José
Aparecido para ser o primeiro-ministro da Cultura do Brasil. Foi
confirmado por José Sarney que, mais tarde, confiou a ele a tarefa de
governar o Distrito Federal, único posto do primeiro escalão que não
havia sido definido por Tancredo. José Aparecido foi governador do
Distrito Federal de 1985 a 1988.

José Aparecido foi também embaixador do Brasil em Portugal,
durante o governo Itamar Franco, e um dos fundadores da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O filho, José Fernando de Oliveira, foi prefeito de sua cidade natal e
hoje é deputado federal pelo Partido Verde (PV).

- Publicado no “Diário do Comércio”, em 21/10/2007.
José do Brasil e de todos os amigos

Há três semanas, Wilson Figueiredo e eu passamos dois dias com
José Aparecido, que se preparava para a cirurgia de retirada de um de
seus pulmões. Foi uma conversa de jornalistas e amigos de mais de
50 anos, que, de uma e de outra forma, participaram da vida política
nacional desde a juventude. Ele nunca fizera outra coisa em toda a
sua vida do que dedicar-se à política, para a qual se sentira
convocado ainda na adolescência, mas sua ascensão fora várias
vezes interrompida pelas circunstâncias. Falamos de amigos comuns,
mas discutimos principalmente o país, em seu passado, em seu
presente, em seu futuro. Era otimista: o Brasil é maior do que se
pensa. Ele tinha plena consciência que chegávamos a essa etapa da
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vida com certa frustração e de que sua situação pessoal era grave.
Poderia ter sido governador de Minas, se o golpe de 1964 não lhe

houvesse cortado o passo - e golpe desfechado por seu amigo
Magalhães Pinto, do qual se afastou pelos sete anos seguintes.
Poderia ter sido ministro de Relações Exteriores, para o qual chegou a
ser nomeado, e presidente da República, se uma hiperplasia benigna
da próstata, exigindo cirurgia urgente, não o afastasse do processo.
Conforme me confirmou ontem Itamar Franco, o ex-presidente o
queria como seu sucessor e a popularidade do chefe de governo
garantiria o seu êxito eleitoral, como garantiu o de Fernando Henrique
Cardoso. O projeto de Itamar era o de lhe dar a oportunidade de impor
ao Itamaraty seu conhecido dinamismo, a fim de fazer dele candidato
em seguida.

Em nossa conversa, longa, Aparecido fez questão de reafirmar sua
posição intransigentemente nacionalista. O presidente Fernando
Henrique não ficará bem na história, por haver entregue aos outros o
que era do povo. Sobrinho de Clodomiro de Oliveira, que foi secretário
de Artur Bernardes no governo de Minas - e considerado comunista
pelos adversários - José acreditava ter sido erro irreparável a
privatização da Vale do Rio Doce.

José era filho de um funcionário público de Minas, que morreu
prematuramente, deixando-o, aos 11 anos, como o futuro arrimo da
família. Ainda adolescente, começou a trabalhar como redator do
Informador Comercial e da Rádio Inconfidência, onde se tornou amigo
do secretário Américo Giannetti, no governo Milton Campos. A partir
de então, como líder dos jornalistas e homem público, a ascensão foi
rápida.

Aos 25 anos foi chefe de gabinete do prefeito Celso Azevedo, em
Belo Horizonte. Aos 30, tornou-se secretário da Presidência da
República com Jânio Quadros. Ele nos disse, nessa longa conversa,
que foi seu atrevimento moral que conquistou Jânio. Viajando no avião
da campanha presidencial, de que participava em nome da UDN de
Minas, José foi supreendido com a arrogância de Jânio. O candidato,
sabendo que Seixas Dória dera uma entrevista para um jornal do
Pará, em que lhe fazia restrições, disse a todos os membros da
caravana, em que havia vários jornalistas, que só ficariam no avião os
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que estivessem incondicionalmente a seu lado. José não teve dúvida:
de forma discreta, foi a Jânio e lhe disse que seria obrigado a deixar a
viagem junto com Seixas na próxima escala. Jânio voltou atrás da
intempestiva decisão, pediu desculpas a Seixas e, a partir de então,
fez de Aparecido o seu principal conselheiro.

Eleito deputado federal em 1962, foi um dos grandes combatentes
contra a influência do poder econômico no Parlamento - que deixou
em seguida, chamado para ser o secretário de Governo de Magalhães
em Minas. Quando percebeu que Magalhães conspirava com os
militares, deixou o governo.

Cassado na primeira lista da ditadura, afastou-se do governador,
mas não se afastou da política. Fez a oposição que sabia fazer, a de
uma guerrilha cívica, como dizia. Toda a oportunidade que tinha,
atacava o governo militar. A tal ponto que, certa vez, seu amigo Otto
Lara Resende entrou em um restaurante do Rio, fez uma diatribe
contra o regime e disse, aos brados, que não temia os militares.
Podem anotar meu nome: eu me chamo José Apareciddo de Oliveira!

- Publicado na coluna “Além do Fato”, de Mauro Santayana, no
“Jornal do Brasil” de 20/10/2007.

Velório de José Aparecido reúne gerações da política
O velório do ex-governador de Brasília, ex-ministro da Cultura e ex-

embaixador do Brasil em Portugal José Aparecido de Oliveira, 78
anos, realizado ontem no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte,
confirmou a legenda “José de todos os amigos”. Durante toda a
manhã, políticos de todos os matizes ideológicos e de diferentes
gerações compareceram à sede do poder de Minas Gerais para
prestar as últimas homenagens ao homem que ficou conhecido pela
capacidade de construir consensos.

O desfile de autoridades incluiu nomes do Governo federal como o
ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o ministro das
Relações Institucionais, Waldrido dos Mares Guia, que representaram
o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Na outra ponta do
espectro político, também prestaram homenagem a José Aparecido
nomes do alto tucanato, como o governador Aécio Neves, que cedeu
o Palácio da Liberdade para o velório, e o próprio governador de São
Paulo, José Serra, que chegou a Belo Horizonte no meio da manhã de
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ontem, acompanhado do prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab
(DEM).

O deputado federal Virgílio Guimarães (PT-MG) também
compareceu ao velório, dividindo espaço com o governador do Distrito
Federal, José Roberto Arruda (DEM) e com o senador tucano Eduardo
Azeredo. O deputado federal José Sarney Filho (PV) também veio a
Belo Horizonte, representando o pai, o ex-presidente da República
José Sarney.

O ex-presidente da República e ex-governador Itamar Franco
lamentou a perda do amigo. “Era um homem de fé.”

Um especialista na arte de buscar consenso
A capacidade de José Aparecido de Oliveira de construir consensos

foi uma das principais qualidades ressaltadas pelas autoridades que
compareceram ao velório do ex-governador, ex-ministro da Cultura e
ex-embaixador, em Belo Horizonte. O ministro das Relações
Institucionais, Walfrido dos Mares Guia, salientou o papel que José
Aparecido desempenhou como primeiro ministro da Cultura do Brasil,
embaixador em Portugal e articulador da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, além de sua atuação política. “Ele teve uma
atitude extremamente importante, do lado positivo, de criar consensos,
buscar o entendimento durante a vida inteira”, afirmou.

Mares Guia lembrou que seu primeiro contato com José Aparecido
aconteceu em 1959, quando o ex-embaixador era secretário especial
do banqueiro Magalhães Pinto, do extinto Banco Nacional, e o hoje
ministro era menor de idade, começando no primeiro emprego. “O
legado de José Aparecido é de muita criação, de muita dedicação do
bem público, um grande criador, que sabia aglutinar pessoas em torno
de projetos”, acrescentou o ministro das Relações Exteriores, Celso
Amorim, que lembrou que sua primeira nomeação para o posto,
durante a presidência de Itamar Franco, foi resultado de indicação de
José Aparecido.

Amorim ressaltou ainda que José Aparecido foi responsável pelo
tombamento de Brasília como Patrimônio da Humanidade, a primeira
obra moderna a atingir esta condição. “Eu tenho muita gratidão em
relação a ele, mas também como homem público foi uma pessoa que
sempre soube valorizar a cultura, sempre colocou a utopia acima do
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pragmatismo imediato”, disse.
O ex-presidente Itamar Franco lembrou que José Aparecido só não

foi nomeado ministro das Relações Exteriores em seu governo por ter
adoecido, mas ressaltou o valor que o ex-embaixador dava aos países
africanos. “O José Aparecido era um homem excepcional, um homem
que tinha visão universal, mas dentro de sua visão universal ele tinha
o Brasil no coração”, afirmou. (R.S.)

Mineiro foi destaque no movimento pela redemocratização
A participação de José Aparecido de Oliveira no movimento pela

redemocratização do Brasil, durante as décadas de 60, 70 e 80, foi
reforçada pelos políticos presentes como outro ponto marcante da
biografia do ex-embaixador. O governador de São Paulo, José Serra
(PSDB), destacou que conheceu José Aparecido em 1962, quando
ainda era dirigente estudantil, e que manteve relações próximas com o
ex-embaixador até a abertura política. “O José Aparecido era uma
pessoa muito querida em São Paulo. Encarnava para nós o homem
público mineiro na sua melhor qualidade e o homem público brasileiro
cordial, construtivo, inteligente, corajoso”, disse.

O governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), disse
que José Aparecido era uma referência da política. “Um homem que
simbolizou, na sua própria vida, todos os valores de Minas. Merece
todas as homenagens que está recebendo aqui”, afirmou.

Para o governador Aécio Neves, a homenagem a José Aparecido,
com o velório no Palácio da Liberdade, é uma síntese da história do
ex-embaixador. “Eu me lembro muito bem, até com muita emoção,
quando chegamos, depois de 20 anos de regime autoritário no Brasil,
ao Palácio da Liberdade, com Tancredo governador. O José
Aparecido na janela da Secretaria da Cultura, logo ao lado do Palácio
da Liberdade, e Tancredo aqui na sacada do seu gabinete, no Palácio
da Liberdade, ambos acenando um ao outro e fazendo um gesto
muito simbólico, um gesto positivo de vitória. A vitória da democracia,
para a qual José Aparecido contribuiu muito”, disse.

No final da manhã, o corpo de José Aparecido de Oliveira foi
transportado de carro para Conceição do Mato Dentro, sua cidade
natal, a 175 quilômetros de Belo Horizonte, em caixão coberto pelas
bandeiras do Brasil e de Minas. A missa de corpo presente aconteceu
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no Santuário do Bom Jesus do Matosinhos, e o sepultamento foi no
final da tarde. (R.S.)

- Publicado no jornal “Hoje em Dia” de 21/10/2007.
O adeus a José Aparecido

Conceição do Mato Dentro, na Região Central do estado,
amanheceu de luto pela morte de um de seus filhos mais ilustre: José
Aparecido de Oliveira, ex-governador do Distrito Federal e ex-ministro
da Cultura. Bandeiras da prefeitura e da Câmara foram hasteadas a
meio mastro. O cortejo chegou à cidade por volta das 15h e uma
missa de corpo presente foi celebrada pelo frei Dimas de Castro
Neves, amigo do ex-embaixador, no Santuário de Bom Jesus de
Matozinhos. Por volta das 18h, José Aparecido foi enterrado no
mausoléu da família, no cemitério municipal.

Centenas de pessoas participaram do velório, no Palácio da
Liberdade, na capital. Apelidado de “amigo dos amigos”, José
Aparecido teve, em sua despedida, a presença de muitos
companheiros. Bastante emocionados, a viúva Maria Leonor
Gonçalves de Oliveira e os filhos Maria Cecília e o deputado federal
José Fernando (PV) receberam a solidariedade de políticos e amigos.
Aos 78 anos, José Aparecido morreu sexta-feira, às 18h, de
insuficiência respiratória. Ele estava internado há 19 dias no Hospital
Madre Teresa, na capital, e lutava contra um câncer.

Repleto de flores, o salão do palácio se transformou, logo cedo, em
palco de homenagens a José Aparecido, lembrado como símbolo da
política mineira. O capelão do palácio, padre Lázaro de Assis, fez a
encomendação do corpo às 9h30. “Ele me pediu que se morresse
antes de mim, eu teria que jogar água benta da Semana Santa sobre
seu corpo e depois retornar à escola em que ele estudou em Ouro
Preto”. O pároco cumpriu o desejo do amigo. O governador Aécio
Neves (PSDB), que decretou luto oficial de três dias, pronunciou
palavras carinhosas: “ele vai ficar no meu coração e no de todos os
mineiros. É um dos poucos homens que constitui uma trajetória de
tanta identificação com seu estado e seus valores”.

O choro da despedida se misturava aos casos. Todos tinham uma
história, uma passagem para relembrar. Aécio destacou uma cena
que considera marcante. “Quando chegamos, depois de 20 anos de
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regime autoritário no Brasil, ao Palácio da Liberdade, com Tancredo
governador, José Aparecido estava na janela da Secretaria de Cultura
e Tancredo, na janela do seu gabinete. Ambos acenaram um ao outro,
fazendo um gesto muito simbólico, um gesto de vitória da
democracia”.

ESPÍRITO DA CONCILIAÇÃO
O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que representou

o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “ele (José
Aparecido) sempre colocou a utopia acima do pragmatismo imediato.”
O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), chegou,
acompanhado do prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM) e
do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM). Serra
conheceu José Aparecido nos anos 60, durante o movimento
estudantil. “Sempre mantivemos uma relação muito próxima e de afeto
recíproco, inclusive percorrendo um período muito conturbado da
história do Brasil até a abertura política”.

José Arruda elogiou a conduta de José Aparecido durante sua vida.
“Sempre foi um homem coerente, de muito respeito, de firmeza e que
simboliza os valores de Minas”. O Ministro das Relações
Institucionais, Walfrido Mares Guia, também destacou as qualidades
do político. “Minas perde um homem que representa o espírito mineiro
da conciliação, do entendimento, com senso de humor e que
contribuiu para a redemocratização.”

AMIGO Abalado com a morte do amigo e embaixador na época de
seu governo, o ex-presidente Itamar Franco lembrou os mais de 30
anos de convivência. “Era o José Amigo de todos. Sempre procurou
fazer o bem e amparar os amigos nas horas mais difíceis. Deixa um
grande vazio para o país e para Minas.” A ética, diz Itamar, era uma
de suas marcas: “Essa (ética) que a gente sente tanta falta hoje.
Estamos carentes de homens que levam a vida no sentido ético e
democrático, como o José fez”.

Também deram adeus ao jornalista o prefeito de Belo Horizonte
Fernando Pimentel (PT), que ressaltou o jeito mineiro de fazer política
de José Aparecido, e o presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), deputado Alberto Pinto Coelho. “Tive a oportunidade
de manter estreito relacionamento e convívio com José Aparecido,
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podendo receber a rica experiência de seu permanente exemplo. Com
orgulho, considero-me um de seus discípulos políticos”. Também
estiveram no velório, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF),
Cármem Lúcia (do STF) e o deputado federal José Sarney Filho (PV),
entre outros parlamentares.

- Publicado no jornal “Estado de Minas” de 21/10/2007.
José Aparecido morre aos 78 anos em BH

O ex-governador de Brasília, ex-ministro da Cultura e ex-
embaixador, em Portugal, José Aparecido de Oliveira, 78 anos,
faleceu ontem, às 18 horas, na UTI do Hospital Madre Tereza, em
Belo Horizonte, vítima de insuficiência respiratória. O velório, por
sugestão do governador Aécio Neves, está sendo realizado no Palácio
da Liberdade desde o final da noite de ontem. O governador decretou
ainda luto oficial por três dias em todo o Estado. O sepultamento será
hoje, às 16 horas, no cemitério municipal de Conceição do Mato
Dentro, no mesmo túmulo onde foram sepultados os seus pais,
Modesto Justino de Oliveira e Aracy de Oliveira.

O embaixador estava internado no Hospital Madre Teresa desde o
dia 1º de outubro. Na última semana, José Aparecido passou por uma
cirurgia para retirar o pulmão esquerdo. Ele tinha câncer. Porém, após
a operação, o estado clínico se agravou por causa de uma pneumonia
aguda. Submetido aos medicamentos, o ex-embaixador não resistiu
ao processo de infecção.

O corpo de José Aparecido está sendo velado, desde o final da noite
de ontem, no Palácio da Liberdade, sede do Governo de Minas. Na
manhã de hoje, a partir das 10 horas, o corpo seguirá para Conceição
do Mato Dentro (a 175km de Belo Horizonte), sua cidade natal na
região Central do Estado, onde será velado no Santuário do Bom
Jesus do Matosinhos. Logo após a missa, o sepultamento está
marcado para as 16 horas. Segundo o filho, deputado federal José
Fernando, o principal legado deixado pelo seu pai é “o comportamento
ético e moral”. Ele era casado com Maria Leonor Gonçalves, com
quem tinha dois filhos: além de José Fernando, Maria Cecília.

Hoje às 9h30 são esperados para o velório os governadores de São
Paulo, José Serra (PSDB), e do Distrito Federal, José Roberto Arruda
(DEM). O governador Aécio Neves (PSDB) já estava em Belo
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Horizonte, mas até perto da meia-noite não havia chegado ao local. A
previsão era de que o traslado do corpo seja feito às 12 horas.

Às 23h20, o caixão chegou ao Palácio da Liberdade carregado
também pelo filho do ex-embaixador, o deputado federal José
Fernando Aparecido de Oliveira (PV). Além dos familiares, políticos e
muitos amigos participaram do velório.

Afastado de cargos públicos desde 2002, José Aparecido foi
secretário particular do ex-presidente Jânio Quadros, governador do
Distrito Federal, ministro da Cultura no Governo do ex-presidente José
Sarney e embaixador do Brasil em Portugal. Ele também foi um dos
fundadores da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa e
deputado federal. (Colaborou Elizeu Lopes e Alex Capella)

“José de todos os amigos”
Político, ministro, embaixador e jornalista, José Aparecido de

Oliveira nasceu em São Sebastião do Rio Preto, antigo distrito de
Conceição do Mato Dentro, em 17 de fevereiro de 1929, tendo morado
em diversas cidades mineiras, como Ouro Preto e Araxá. Radicado
em Belo Horizonte, para continuar os estudos e trabalhar, dedicou-se
ao jornalismo, a princípio como redator da Rádio Inconfidência e,
depois, sucessivamente, como repórter, chefe de redação e editor
político de jornais mineiros. José Aparecido foi, ainda, redator da
sucursal mineira do “Correio da Manhã”.

Membro das diretorias da Associação Mineira de Imprensa e do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, integrou, em
1953, a delegação brasileira ao 1º Congresso Mundial de Jornalistas,
realizado em Santiago, no Chile. Posteriormente, foi presidente do
“Diário de Minas”, da revista Alterosa e da Editora Saga, do Rio de
Janeiro.

Filiado à UDN desde a juventude, durante o Governo Milton
Campos, foi assessor do secretário de Agricultura, Indústria, Comércio
e Trabalho, Américo Renné Giannetti. Chefiou, em seguida, o
gabinete do então prefeito de Belo Horizonte Celso Melo de Azevedo
e, a convite de ex-governador Magalhães Pinto, ocupou, mais tarde, o
cargo de assistente de presidência no Banco Nacional de Minas
Gerais.

Nas eleições de 1960, atuou como coordenador do movimento que
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levou Jânio Quadros à Presidência da República e Magalhães Pinto
ao Governo de Minas Gerais. Foi secretário particular do presidente
Jânio Quadros. Aparecido também foi o redator do relato oficial que
notificou a renúncia de Jânio Quadros à Presidência.

De volta a Minas Gerais, ocupou os cargos de secretário da
Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho e do Interior e Justiça, nos
anos de 1962 e 1964, respectivamente. Eleito deputado federal (1963-
1967) como um dos dez mais votados em Minas, licenciou-se a fim de
ocupar a Secretaria de Estado do Governo, na gestão de Magalhães
Pinto. Na Câmara, foi um dos articulares do movimento de renovação
da UDN, denominado Bossa Nova, que apoiava as propostas de
reforma formuladas pelo presidente João Goulart.

José Aparecido teve seu mandato cassado nos dias seguintes ao
movimento que derrubou Goulart. Em 1979, após a anistia, elegeu-se
deputado federal (1983 a 1987). Em janeiro de 1984, afastou-se da
Câmara para assumir, por nomeação do governador Tancredo Neves,
o primeiro cargo de secretário de Estado da Cultura e, em 1985, o de
ministro da Cultura, este último escolhido pelo presidente eleito
Tancredo Neves e confirmado pelo sucessor, José Sarney. Logo
após, foi também governador do Distrito Federal até 1988.

Em fevereiro de 2000, assumiu o escritório de representação de
Minas na Europa, com sede em Lisboa, como secretário de Estado de
Assuntos Internacionais e de Cerimonial. José Aparecido também foi
nomeado pelo então presidente Itamar Franco como embaixador do
Brasil em Portugal.

O talento político, logo reconhecido e respeitado em todo o país,
consagrou incontáveis amizades a José Aparecido. E a legenda do
“amigo singular, o José de todos os amigos” - como escreveu José
Eduardo Barbosa; “o melhor mineiro do mundo”, segundo Ziraldo; e o
“humanista”, definido por Fernanda Montenegro. (Editoria de
Pesquisa)

Preparado para ser presidente
O ex-presidente Itamar Franco lamentou ontem a morte de José

Aparecido, declarando que Minas e o Brasil perdem um homem que
tinha um “amor acendrado” pela pátria. “É com tristeza hoje (que
recebi a notícia). Eu tive a felicidade de, por mais de 30 anos, contar
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com sua amizade”, afirmou ao HOJE EM DIA. Itamar disse que a vida
permitiu que José Aparecido fosse nomeado embaixador em Portugal
e também foi indicado, por decreto, como ministro das Relações
Exteriores. “Porém, ele não assumiu, porque ficou doente. Ele estava
sendo preparado para ser o candidato a presidente da República”.

Itamar ressaltou que o ex-embaixador prestou “excelentes serviços”
a Minas e ao país em todas as funções que ocupou. “Ele viveu
momentos decisivos da vida contemporânea política do país e só fez
amigos. Com tristeza, perdemos um amigos excepcional”.

Em nota oficial, o governador Aécio Neves (PSDB) disse que “Minas
se entristece” com a perda “de seu filho ilustre e grande brasileiro”.
Aécio também ressaltou o envolvimento de José Aparecido no
processo de redemocratização do país. “Sua vida e sua história se
confundem com a história de Minas e do país, porque seu talento,
inteligência e seu espírito público sempre estiveram presentes nos
momentos mais decisivos e dramáticos do Brasil contemporâneo.
Companheiro leal de caminhada de Tancredo Neves, sonhou e
construiu a redemocratização”.

O prefeito de BH, Fernando Pimentel (PT), se solidarizou com os
familiares do ex-ministro e lembrou sua importância para a cultura
brasileira. “Com seu espírito conciliador, democrata convicto, José
Aparecido sintetizou como poucos o jeito mineiro de fazer política.
Além disso, sua contribuição para a cultura foi inestimável”, destacou.

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado estadual Alberto
Pinto Coelho (PP), também divulgou nota de pesar. “É com grande
pesar que Minas e o Brasil perdem o grande estadista José Aparecido
de Oliveira, com quem tive a oportunidade de manter estreito
relacionamento e convívio, podendo receber a rica experiência de seu
permanente exemplo”.

Primeiro secretário de Estado de Cultura, entre 1983 e 1985,
primeiro ministro da Cultura do Brasil e um dos fundadores da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, José Aparecido
recebeu ontem as homenagens da atual secretária de Cultura,
Eleonora Santa Rosa. “Trata-se de uma perda sem precedências”. O
senador Eliseu Resende (DEM), disse que ele foi um dos maiores
homens da história política de Minas. O ex-governador Francelino
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Pereira disse que Minas e o Brasil perdem uma das figuras mais
exponenciais no plano da vida pública, no convívio familiar e na
preservação de amigos (D.F./A.C./E.L.)

Repercussão
“Ele viveu momentos decisivos da vida contemporânea política do

país e só fez amigos.
Perdemos um amigo excepcional”
Ex-presidente Itamar Franco
“Sua vida e sua história se confundem com a história de Minas e do

país. Sonhou e construiu a redemocratização”.
Governador Aécio Neves
“Com seu espírito conciliador, José Aparecido sintetizou como

poucos o jeito mineiro de fazer política”
Prefeito Fernando Pimentel
“É com grande pesar que Minas e o Brasil perdem o grande

estadista José Aparecido de Oliveira”
Alberto Pinto Coelho, presidente da ALMG
- Publicado no jornal “Hoje em Dia” de 20/10/2007.

De bem com a história
Um homem habilidoso na política, um incentivador da cultura e dono

de uma personalidade cativante. José Aparecido de Oliveira, de 78
anos - mineiro de Conceição do Mato Dentro, ex-ministro da Cultura e
ex-governador do Distrito Federal -, que morreu ontem, às 18h, em
Belo Horizonte, era, antes de tudo, um colecionador, não apenas de
obras de artes, mas, como bem descreveu o jornalista Hélio
Fernandes, de amigos: “Os amigos são a razão de sua própria
existência e da existência dos próprios amigos. Tem amigo de infância
da véspera, está sempre provocando surpresas com a citação de
pessoas que conhece e de quem é amigo há mais de 20 anos,
pessoas que não teriam aparentemente nada a fazer na sua vida, mas
que se entrosaram e se entrosam com ele da forma mais absoluta e
homogênea”.

José Aparecido, que, entre diversos cargos públicos, foi deputado
federal e secretário de Cultura de Minas no governo Tancredo Neves,
morreu de insuficiência respiratória, depois de 19 dias de internação
no Hospital Madre Teresa, na Região Oeste da capital. Ex-ministro da
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Cultura do governo José Sarney, estava com a saúde debilitada,
depois de cirurgia para retirar um pulmão, em razão de um câncer.
Casado, ele deixa a viúva Maria Leonor Gonçalves de Oliveira e os
filhos Maria Cecília e o deputado federal José Fernando (PV). Amigos
da família confirmaram que a luta de José Aparecido contra a doença
vinha ser arrastando havia muito tempo. Anos antes, ele venceu a
batalha contra um câncer de próstata.

O corpo foi velado a partir das 22h, no Palácio da Liberdade -
honraria concedida apenas a ex-governadores -, reunindo, além dos
parentes e amigos, intelectuais e políticos de diferentes partidos.
Antes do enterro, previsto para às 17h de hoje, em Conceição do Mato
Dentro, a 175 quilômetros de Belo Horizonte, haverá uma missa de
corpo presente, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, naquela
cidade.

O governador Aécio Neves (PSDB) decretou luto oficial no estado.
Em nota ele diz: “Minas se entristece e lamenta a morte de seu filho
ilustre e grande brasileiro. Sua vida e sua história se confundem com
a história de Minas e do país, porque seu talento, inteligência e seu
espírito público sempre estiveram presentes nos momentos mais
decisivos e dramáticos do Brasil contemporâneo”. A secretária de
Estado de Cultura, Eleonora Santa Rosa, destacou seu pesar e
lembrou o papel do ex-ministro para a formulação de políticas públicas
de Cultura para o estado e para o país, que “sempre trouxeram sua
marca de humanista e pessoa pública que pregava e vivenciava a
fraternidade, a convivência e a civilidade”.

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, 78 anos
Nascido em 17 de fevereiro de 1929, em São Sebastião do Rio

Preto, distrito de Conceição do Mato Dentro, Região Central de Minas
Gerais

Filho de Modesto Justino de Oliveira e Araci Pedrelina de Lima
Casado com Maria Leonor Gonçalves de Oliveira
Filhos: Maria Cecília e José Fernando
Obras sobre ele: José de todos os amigos, coletânea de

depoimentos, com textos de Tristão de Ataíde e Ferreira Gullar, entre
outros, de 1979; O homem que cravou uma lança na lua, do português
José Alberto Braga
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DE JORNALISTA A POLÍTICO
Nascido em Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas

Gerais, José Aparecido veio muito jovem para Belo Horizonte, onde
começou a trabalhar como jornalista, estreando como comentarista
político no Diário do Comércio (Informador Comercial) e colaborando,
ao longo dos tempos, com diversos órgãos mineiros de imprensa,
como os Associados e a Rádio Inconfidência. Teve importante
atuação em entidades de representação profissional, como no
Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, no qual foi por diferentes
vezes presidente, e na Associação Mineira de Imprensa.

Mas José Aparecido cultivou mesmo foi a política Militante na União
Democrátiva Nacional (UDN), participava das publicações do partido
e, no Correio do Dia, jornal da legenda, escreveu artigos nos quais
criticava severamente Juscelino Kubitschek, então governador de
Minas (1951-1955). Em 1954, assumiu a chefia de gabinete do
prefeito de Belo Horizonte Celso Melo de Azevedo, começando, aí
sim, uma intensa trajetória na política estadual e nacional.

Participou do Movimento Popular Jânio Quadros, fundado em abril
de 1959, que lançou o então ex-governador de São Pualo à
presidência da República, em 1960, pela UDN. Foi companheiro
inseparável de Jânio e articulador primeiro da campanha vitoriosa do
paulista. Integrou o governo e esteve com Jânio até o momento em
que o ex-presidente decidiu renunciar. Coube a ele, escrever o relato
oficial da renúncia.

PARLAMENTO
Dois anos depois da renúncia de Jânio se aventurou, pela primeira

vez, a um cargo eletivo. Se candidatou a deputado federal, ainda pela
UDN, e recebeu uma das maiores votações do pleito, defendendo
uma política econômica nacionalista e se fazendo presente durante o
governo do presidente João Goulart. Combateu a organização anti-
comunista Instituto Brasileiro de Ação Social Democrática (IBAD),
financiada por empresários brasileiros e estrangeiros. Durante seu
primeiro mandato, se licenciou para participar do governo mineiro de
Magalhães Pinto, mas acabou se desentendendo com o governador,
de quem era amigo, ao se opor às articulações que levariam ao golpe
militar de 1964. Carimbado como subversivo, foi cassado, em abril e
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perdeu os direitos políticos por 10 anos.
Quando o Brasil começou a discutir a reformulação partidária, no

governo João Batista Figueiredo, José Aparecido investiu na unidade
da oposição. Foi convidado a se filiar ao PP (Partido Popular), cujo um
dos organizadores foi Tancredo Neves. Posteriormente, com a fusão
do PP com o PMDB, em 1982, se tornou peemedebista, enfrentando,
naquele ano, sua segunda eleição ao Congresso, quando novamente
recebeu votação muito expressiva (o segundo mais votado da legenda
e o quarto em todo o estado).

Já empossado parlamentar, se licenciou para ser secretário de
Cultura em Minas, no governo de Tancredo Neves. Quando Sarney
assumiu a presidência da República, em 1985, José Aparecido
assumiu o Ministério da Cultura. Ainda no governo Sarney, foi
indicado ao cargo de governador do Distrito Federal.

Ao deixar o governo do DF, seu pouso foi novamente o Ministério da
Cultura, onde enfrentou muitos problemas orçamentários. Na primeira
eleição direta presidencial, depois do regime militar, José Aparecido
acalentou o desejo de ver Jânio Quadros novamente no Palácio do
Planalto. Porém, Jânio desistiu novamente de Brasília e José
Aparecido apoiou a candidatura de Itamar Franco, que disputava a
vice-presidência. Em 1990, o mineiro de Conceição do Mato Dentro
decidiu dar um passo maior na política e se candidatou ao governo
mineiro, como vice na chapa do hoje ministro das Comunicações Hélio
Costa - derrotado por Hélio Garcia (que já havia sido governador de
1984/1987).

EMBAIXADA
Em 1992, nomeado embaixador em Lisboa. Mas não embarcou para

Portugal de imediato. Seu nome foi submetido ao Senado, que deveria
referendar a indicação, e ali ele sofreu um revés. Apesar de aprovado,
o placar foi tão apertado que ele desistiu do posto. José Aparecido
conquistou, ao longo de sua vida pública, amizades influentes no meio
intelectual. Dele, contam-se diferentes histórias sobre quanto ajudou e
esteve ao lado de escritores e artistas em momentos difíceis, como
durante os anos de chumbo. Por isso, não é de se estranhar que
tenha recebido apoio quando foi parcialmente rejeitado pelo Senado.
A atriz Fernanda Montenegro e o escritor baiano Jorge Amado
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lideraram manifestação de desagravo ao “Zé” e, como o presidente
lusitano Mário Soares, pediram para que ele voltasse atrás em sua
renúncia. Ele cedeu.

De volta ao Brasil, ele foi convidado por Itamar a assumir o
Ministério das Relações Exteriores, mas, poucos dias depois de aceito
o convite, em junho de 1993, foi internado no Rio de Janeiro, para
uma cirurgia, da qual demorou a se recuperar, não podendo assumir a
chancelaria. Acabou sendo reconduzido ao cargo de embaixador de
Portugal, quando então liderou o projeto de unificação ortográfica da
língua portuguesa.

A sanha nacionalista de José Aparecido o pôs à frente de uma
campanha contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, no
fim de 1996. Com a eleição de Itamar Franco ao governo de Minas,
em 1988, voltou a ocupar cargos ligados ao Palácio da Liberdade. Sua
principal contribuição nesse período foi a de articulador, em especial
nas investidas de Itamar contra o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso.

“Foi um político, acima de tudo, ético e patriótico. Acrescentava
amor aos interesses nacionais. Viveu intensamente e sempre
presente na luta pelo Estado de direito. Era o José amigo de todos

* Itamar Franco, ex-presidente ex-governador de Minas
A política brasileira perde um dos melhores homens públicos que

Minas já deu ao país. Com seu espírito conciliador, democrata
convicto, ele sintetizou como poucos o jeito mineiro de fazer política

* Fernando Damata Pimentel, prefeito de Belo Horizonte
Quando ele foi governador de Brasília, ficou conhecido como amigo

dos amigos. Em qualquer posto que ocupou, seja na época em que foi
ministro, embaixador ou governador, foi sempre o Zé

* Henrique Hargreaves, ex-ministro e representante do governo de
Minas em Brasília

Perdi um amigo da vida inteira, pelo qual tinha uma estima muito
grande. Era uma pessoa extraordinária, de excelente convivência, um
homem público de enormes virtudes e maiores qualidades. É com
grande sentimento de saudades que recebo as notícias do
desaparecimento de José Aparecido

* José Sarney (PMDB-AP), senador
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José Aparecido era um homem bom, honesto, extremamente
inteligente e com uma grande visão de futuro. Ele deu uma dimensão
nacional e internacional a Brasília. Era uma figura humana
maravilhosa, um homem de gestos e sabia fazer muitos amigos

* José Roberto Arruda (DEM), governador do Distrito Federal
Minas perdeu um baluarte da cultura, do humanismo e da política.

Sempre soube colocar o interesse público na frente de todas as suas
decisões

* Hélio Costa, ministro das Comunicações”
- Publicado no jornal “Estado de Minas” de 20/10/2007.

AUSÊNCIA DE JOSÉ APARECIDO
O próximo domingo, dia 17, será o primeiro aniversário de José

Aparecido de Oliveira que passaremos sem sua presença e convívio.
Seus aniversários se constituíam em eventos cívicos e de exaltação à
amizade e à generosidade. Zé era universal e pluralista nas suas
relações. Homem cordial, afável, simples e escravo da palavra
empenhada. Não tinha preconceitos e soube ser tolerante. Por isso,
era, em resumo, um homem bom.

Nos meus 40 anos de convívio, na estima, admiração e no
reconhecimento, só pude testemunhar gestos e atitudes de
solidariedade humana, alegria em servir ao próximo, manifestações de
carinho e impecável senso de humor. O sorriso era parte de sua
fisionomia. Ficava sério e veemente quando se referia a temas cívicos
e patrióticos.

Seu espírito, que marcou as seis décadas de vida pública impecável
na probidade, no idealismo e na ética, o fez respeitado e estimado
acima das posições políticas ou ideológicas. Marcou sua geração
como nenhum outro nestes valores da fraternidade e do calor
humano. Mais do que os cargos ocupados com entusiasmo e
dedicação, falam de sua importância na vida nacional o
reconhecimento e o testemunho de três presidentes da República:
Jânio Quadros, José Sarney e Itamar Franco, além de seu amigo de
toda vida, ligação quase que de pai para filho, o ilustre e notável
mineiro e brasileiro José de Magalhães Pinto.

Neste momento em que os brasileiros clamam por ética,
cordialidade e seriedade no trato da função pública, lembrar a figura
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pública, lembrar a figura de José Aparecido de Oliveira é importante e
mostra que temos exemplos a seguir e a dar aos mais jovens . Afinal,
democracia se consolida é com respeito aos homens públicos. Não
pode haver democracia em meio a um ambiente de oportunismo,
desonestidade, deslealdade, denuncismo barato que afasta da política
tantos homens de bem.

A vida pública brasileira está em processo positivo de renovação,
sendo exemplo os novos deputados, especialmente os filhos de
antigos políticos, dos chamados bons tempos. E José Aparecido está
presente nesta renovação através de seu filho José Fernando,
deputado federal por Minas Gerais, na bancada que ele soube honrar
em duas oportunidades.

O próximo domingo deve ser não apenas um dia de saudade para
os amigos e parentes de tão querida personagem, mas também de
meditação sobre os valores que marcaram este homem público que
esteve atuante por seis décadas. O papel que nos é reservado não é
apenas o de denunciar e criticar, mas também de exaltar, pois o
negativismo e a leviandade de tantas acusações a nada serve.

José Aparecido morreu com sonhos, entre os quais, ver sua Minas
Gerais voltar a oferecer ao Brasil toda sua experiência na gestão da
política nacional, na busca da união e da modernidade. Sem, no
entanto, perder de vista as sagradas tradições da terra dos
inconfidentes. Levou para o túmulo a preocupação com o futuro da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que criou com Itamar
Franco e Mário Soares, abandonada pelos governos que sucederam
ao seu criador. Mas deixou essa forte semente, do que, um dia, será
uma realidade positiva no cenário mundial.

Aristóteles Drummond é jornalista no Rio de Janeiro
aristotelesdrummond@mls.com.br

- Publicado no jornal “Hoje em Dia” de 10/2/2008.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 18ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2008
Presidência da Deputada Gláucia Brandão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução dos Hinos
de Israel e Nacional - Palavras do Deputado João Leite - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Sílvio Musman - Palavras
da Sra. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Ademir Lucas - Gláucia Brandão - João Leite - Weliton Prado.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Gláucia Brandão) - Às 20h15min,

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

Ata
- O Deputado Ademir Lucas, 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.
Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de Minas
Gerais; Vereador Paulo Lamac, representando a Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; Luiz
Sérgio Steinecke, Diretor Executivo da Confederação Israelita do
Brasil - Conib -; Deputado Ademir Lucas; e Deputado João Leite, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

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

Leonardo Alanati, da Congregação Israelita Mineira; Nathan Lerman,
Diretor de Desenvolvimento de Sistema da Prodemge; da Exma. Sra.
Karen Milstein, Presidente da Escola Israelita Theodor Herzl; do
Exmo. Sr. Jacques Ernest, Presidente do Instituto Histórico Israelita
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Mineiro; da Exma. Sra. Ana Zarnovski, Presidente da Na’amat
Pioneiras; do Exmo. Sr. Paulo Henrique Jelikovichi, Presidente do
Movimento Juvenil Judaico Habonim Dror; da Exma. Sra. Pastora
Elizabeth Lelis Tavares, Presidente do Ministério Profético por Israel; e
dos Exmos. Srs. Marcelo Guimarães, Presidente do Ministério
Ensinando de Sião; e Salvador Ohana, Vice-Presidente para Assuntos
de Tecnologia Empresarial da Câmara de Diretores Lojistas de Belo
Horizonte.

Gostaríamos de registrar mensagem da Exma. Sra. Tzipora Rimon,
Embaixadora de Israel, endereçada ao Deputado João Leite e ao
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Assembléia, neste
ato representado pela Deputada Gláucia Brandão, manifestando seus
agradecimentos pelo convite da Assembléia. Infelizmente, em razão
de compromissos marcados previamente, ela não pôde comparecer a
esta solenidade.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Estado de Israel

pelos 60 anos de sua criação.
Execução dos Hinos de Israel e Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os Hinos de Israel e
Nacional.

- Procede-se à execução dos hinos.
Palavras do Deputado João Leite

Exmos. Srs. Deputados e Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Sílvio Musman, Presidente da Federação
Israelita do Estado de Minas Gerais; Vereador Paulo Lamac,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Carlos Albérico
Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; Luiz Sérgio Steinecke, Diretor
Executivo da Confederação Israelita do Brasil - Conib -; Deputado
Ademir Lucas; senhoras e senhores, boa-noite.

É um privilégio podermos reunir-nos para esta celebração tão
importante na Assembléia Legislativa. Nos últimos dias, essa
manifestação da comunidade judaica está ocorrendo por todo o
mundo, e tivemos oportunidade de acompanhar toda a repercussão
na mídia no Brasil, lembrando esse momento tão importante da nossa
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história.
O Estado de Israel está completando 60 anos de criação. Pelo

quarto ano consecutivo, tenho um enorme prazer de, nesta data,
ocupar a tribuna da Assembléia Legislativa de Minas Gerais para
saudar essa nação obstinada, que tem sido reagrupada em seu
território, local a eles destinado pelo próprio Deus. Disse o Senhor: “Ali
me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela
minha glória”. Esse é um país sobrenatural.

Durante esse tempo na Assembléia Legislativa, tenho tido o prazer
de acompanhar a comunidade em diversas lembranças. Sei que
muitos dos meus colegas Deputados queriam estar aqui hoje. Estou
muito feliz com a presença do Deputado Ademir Lucas e da Deputada
Gláucia Brandão, mas outros acompanharam manifestações
importantes que a comunidade fez recentemente em Belo Horizonte.

Quero lembrar da exposição dos desenhos do campo de
concentração de Terezin, que aconteceu na Biblioteca Pública, na
Praça da Liberdade, e emocionou a todos. Foram muitos os que a
visitaram. Recentemente, com a presença da Federação e da
comunidade, a Assembléia Legislativa lembrou o holocausto e a
resistência do povo do Gueto de Varsóvia em evento realizado em
nosso teatro. Em razão dessa presença permanente da Federação e
da comunidade no Parlamento mineiro, temos tido oportunidade de
viver esses momentos tão marcantes da história e temos procurado,
de alguma forma, levar o tema ao povo de Minas Gerais e aos órgãos
governamentais, por meio deste Parlamento e da TV Assembléia, a
fim de que Minas Gerais e o Brasil tenham conhecimento da história
desse povo sobrenatural, povo que tem dado grande contribuição para
o mundo. Queria lembrar de uma muito importante: a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que nasce da resistência do povo
judeu e que é tão importante para a consolidação da democracia no
mundo. A própria Constituição brasileira está apoiada na Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

A independência de Israel foi oficialmente anunciada em 14/5/48,
baseada numa resolução aprovada pela Organização das Nações
Unidas - ONU -, numa reunião presidida pelo brasileiro Oswaldo
Aranha, em que os sionistas venceram por 33 a 13, prenunciando que
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a divisão do território da Palestina em dois Estados, um árabe e um
judeu, não se efetivaria de forma pacífica.

Aproximadamente 800 mil judeus residentes em países como Síria,
Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram às pressas seus lares, pois lá
eram estrangeiros, indo para o território de Israel, tornando-se
imediatamente cidadãos israelenses. Hoje são mais de 7 milhões.

O estabelecimento do Estado de Israel tem como princípio o Estado
judeu democrático, baseado em liberdade, justiça e paz, procurando
sempre estabelecer relações pacíficas com os Estados árabes
vizinhos, assim como é com o Egito e a Jordânia, e, ainda que grupos
radicais insistam em levar Israel para o campo da beligerância, mal
sabem que pelejam contra o próprio Deus. Disse o nosso Deus:
“Orem pela paz de Jerusalém; vivam em segurança aqueles que te
amam! Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas
cidadelas!”. Assim diz o Eterno, no Salmo 122, versículo 6.

Cabe-nos destacar as palavras de David Ben-Gurion, por ocasião da
independência: “A terra de Israel é o local de origem do povo judeu.
Aqui a sua identidade espiritual, política e religiosa foi moldada. Aqui
eles primeiro atingiram a formação de um Estado, criaram valores
culturais de significância nacional e universal e deram ao mundo o
eterno Livro dos Livros. Depois de serem forçosamente exilados de
sua terra, o povo conservou consigo sua fé durante sua dispersão e
nunca deixou de orar e sonhar com o retorno para sua terra e com a
restauração, lá, de sua liberdade política.

Impelidos por sua ligação histórica e de tradições, judeus lutaram
geração após geração para se reestabelecerem em sua antiga terra
natal.

Nas décadas recentes, eles voltaram em massa. Pioneiros,
desafiadores refugiados e defensores, fizeram desertos florescerem,
reavivaram a língua hebraica, construíram vilarejos e pequenas
cidades, criaram uma próspera comunidade, que controla sua própria
economia e cultura, adorando a paz, mas sabendo como se defender,
trazendo as bênçãos de progresso para todos os habitantes do país e
aspirando a um Estado independente.

Rendo minhas homenagens aos 23 mil judeus que tombaram na luta
pela consolidação de seu país e, mais uma vez, recorro à Bíblia, para,
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nas palavras do profeta Jeremias, lembrar: “Israel jamais deixará de
ser uma nação. Portanto, alegre-se o Monte Sião; alegrem-se as filhas
de Judá por causa dos teus juízos; rodeai Sião e cercai-a, contai as
suas torres; marcai bem os seus antemuros, considerai os seus
palácios, para que o conteis à geração seguinte, porque este Deus é o
nosso Deus para sempre, e ele será nosso guia até o fim” (Salmo
48:11-14). Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional.
- Procede-se à apresentação do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento a Deputada Gláucia Brandão,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, o Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr. Sílvio Musman, Presidente
da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, de placa alusiva a
esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes
dizeres: “Inspirado no ideal de preservar sua identidade religiosa e
política, o povo judeu superou obstáculos e conseguiu formar um
Estado independente. Na ocasião em que se comemoram os 60 anos
do Estado de Israel, a Assembléia Legislativa vem prestar justa e
merecida homenagem a esse povo obstinado, que se tornou um
símbolo de perseverança da nossa civilização.”.

O Sr. Presidente - Convido os Deputados João Leite, autor do
requerimento, e Ademir Lucas para acompanhar-me nesta
homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Sílvio Musman

Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão, que representa o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Exmos. Srs. Vereador Paulo Lamac, representando
a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Carlos Albérico Villar, Cônsul-
Geral do Uruguai; Luiz Sérgio Steinecke, Diretor Executivo da
Confederação Israelita do Brasil; Deputado Estadual Ademir Lucas;
Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; senhoras e senhores, boa noite. Prezada Deputada,
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antes de proferir algumas palavras, gostaria de transmitir uma
mensagem encaminhada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva à
Embaixadora de Israel no Brasil, Tzipora Rimon. (- Lê:)

“No momento em que se comemora o 60º aniversário de fundação
do Estado de Israel, quero, em meu nome e em nome da nação
brasileira, transmitir ao povo e ao governo israelense os nossos
sinceros cumprimentos. Estejam certos de que a justa alegria
celebrada nestes dias é compartilhada pelo Brasil com um entusiasmo
intenso, como a relação entre nossos países nos mais variados
campos: da agricultura e irrigação ao meio ambiente e à biotecnologia,
do monitoramento do espaço aéreo ao georreferenciamento e aos
sistemas de segurança, da educação e da inovação tecnológica ao
intercâmbio cultural e à colaboração em políticas públicas de combate
à pobreza.

Para além da cooperação crescente e dos fatos históricos que
vinculam Israel ao Brasil, a exemplo da participação sempre lembrada
e que muito nos orgulha do Chanceler Oswaldo Aranha, a comunhão
de ideais nos une, sobretudo o compromisso com a paz e o apego
inarredável à democracia.

Recebam todos o nosso fraternal abraço e um feliz ‘Iom Haatzmaut’.
Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente do Brasil”.

A celebração do aniversário de independência de qualquer Estado
deve ser motivo de orgulho para toda a humanidade, pois significa a
concretização dos anseios, às vezes milenares, de povos que buscam
preservar-se culturalmente por meio da soberania sobre um território,
completando a sinastria de Estado, povo e território e atendendo ao
universal direito de sua autodeterminação. A existência de um Estado
judeu, instalado no solo onde viveram nossos antepassados, é um dos
maiores símbolos de resgate da dignidade humana da história da
humanidade.

O malabarismo daqueles que buscam questionar a existência de um
Estado judeu na Palestina não é suficiente para furtar sua
legitimidade. Se não lhes bastam as fontes religiosas, estão também
disponíveis os fatos históricos amplamente documentados sobre a
presença judaica na Palestina. A partilha da Palestina, até então sob o
domínio britânico, criando dois Estados, um árabe e um judeu, na
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subseqüente declaração de independência de Israel, aquele que luta
com Deus, é a oficialização das Nações Unidas do direito de retorno
ao lar após séculos de exílio, de dispersão, de diáspora, de um povo
que vagou mundo afora em busca de algum lugar seguro ou ao
menos tolerante à sua existência. Sujeitos às intempéries políticas,
religiosas e econômicas, os judeus sempre se mantiveram à mercê
das intermitentes ondas de permissão e proibição a sua instalação em
solo alheio e aos seus direitos de cidadania.

A existência de um Estado judeu serve de referência a esse povo e
exerce um papel da garantia da manutenção de seu direito de viver
livremente em qualquer outro país, preservando-se culturalmente. A
nossa presença nesta Casa é exemplo disso. A exclusão dos judeus
como cidadãos livres não vai muito atrás no tempo. E nunca é demais
lembrar a decisiva participação do Brasil no processo decisório da
partilha da Palestina. Sempre e eternamente, seremos gratos a este
país, que não só acolheu nossos antepassados que fugiam das
guerras e da pobreza como também votou afirmativamente na
Assembléia Geral da ONU, presidida pelo Chanceler Oswaldo Aranha,
em prol do término do domínio britânico sobre a Palestina.

Em se tratando da história do homem, 60 anos são ínfimos números,
mas não o foram para o povo judeu, que, com garra, sabedoria,
determinação nos propósitos e principalmente investimento maciço no
ser humano, soube transformar seu lar ancestral, uma terra desértica,
pobre em recursos naturais. Israel se transformou, nesses 60 anos,
em um digno membro das nações mundiais amantes dos ideais de
liberdade, destaque em diversas esferas do desenvolvimento que
busca a melhoria da qualidade de vida da humanidade. Destaque não
só em tecnologia, representa de forma solitária os valores
democráticos na região do Oriente Médio. Em seu território coexistem
múltiplas etnias e religiões, todas com liberdade cultural, cidadania e
direitos políticos. São 1 milhão de árabes, israelenses, muçulmanos,
170 mil beduínos árabes, 117 mil árabes cristãos, 120 mil drusos e
outros tantos cristãos não árabes, todos vivendo sob proteção do
Estado. Estes 60 anos não foram pouco tempo para permitir que o
país atingisse um nível de excelência em assuntos de interesse para
todo o mundo.
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Também com o nosso Brasil, o intercâmbio bilateral tem sido
crescente não só em números da balança comercial mas também em
aproximação política e cooperação tecnológica, científica e
humanitária.

Centenas de empresas israelenses investem e acreditam no Brasil,
tendo aqui filiais e plantas industriais. É a tecnologia e o conhecimento
israelense ajudando a minimizar o drama da escassez de água no
Nordeste brasileiro; são os produtos agropecuários brasileiros
chegando à mesa dos israelenses, ajudando a suprir as deficiências
de um país pobre em água e áreas cultiváveis. E Minas Gerais não
fica distante dessa aproximação.

Acompanhado por uma comitiva composta por Secretários de
Estado e representantes da comunidade judaica mineira, o
Governador Aécio Neves foi o primeiro Governador de Minas Gerais a
realizar uma visita oficial ao Estado de lsrael, levando na bagagem
valiosas informações sobre este Estado da Federação, tendo a
oportunidade de conhecer pólos de excelência tecnológica na
produção e serviços em aeronáutica, segurança pública, diamantes e
informática. Os frutos dessa iniciativa já começam a beneficiar os
mineiros, como as pulseiras de monitorização que utilizam tecnologia
israelense e que têm permitido a detentos com bom comportamento
níveis crescentes de ressocialização.

O recente ingresso de Israel no Mercosul, por meio do aval
brasileiro, confirma a confiança do governo brasileiro na contribuição
que este país pode oferecer para o crescimento da América Latina e a
redução da pobreza por meio da distribuição dos resultados deste
crescimento econômico.

Sabemos, contudo, que ainda existem desafios a serem
enfrentados, e o estabelecimento de uma paz estável e duradoura
com seus vizinhos talvez seja o maior deles. Porém, temos a firme
certeza de que a criação de um Estado árabe-palestino livre e
autônomo não passa pela negação do direito de existência de Israel,
também livre e seguro. Deslegitimizar e ameaçar o direito de Israel e
de seus habitantes de viver em segurança e paz não vai fazer com
que o sonho palestino se converta em realidade mais rapidamente.

Reafirmamos, mais uma vez, o posicionamento da comunidade
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judaica com este compromisso de lutar pela paz no Oriente Médio e
pela coexistência pacífica entre israelenses e palestinos, livres das
forças radicais bilaterais que se opõem a esse processo.

Parabéns, Israel, pelos 60 anos. “Mazal Tov”.
Palavras da Sra. Presidente

É com muita alegria e honra que estou aqui, nesta noite,
representando o nosso Presidente Alberto Pinto Coelho, que, por
motivos alheios a sua vontade, não pôde estar aqui, nesta noite.
Parabenizo o nobre colega Deputado João Leite pela iniciativa deste
requerimento que faz com que esta Casa seja abrilhantada com a
presença de todos vocês, que representam todo o povo judeu em
Minas Gerais.

Sr. Sílvio Musman, Presidente da Federação Israelita do Estado de
Minas Gerais; Vereador Paulo Lamac, representando a Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do
Uruguai; Luiz Sérgio Steinecke, Diretor Executivo da Confederação
Israelita do Brasil - Conib -; nobre colega Deputado Ademir Lucas; por
fim o nosso querido e amigo nobre colega Deputado João Leite, autor
do requerimento que deu origem a esta justa homenagem, nesta
celebração dos 60 anos do Estado de Israel, queremos homenagear
todo o povo judeu e em especial a colônia judaica de Minas Gerais,
tão integrada à vida econômica, social e cultural de nosso Estado.

O moderno Estado de Israel surgiu no dia 14/5/1948, seguindo uma
decisão da Assembléia Geral das Nações Unidas, que reconheceu o
direito irrevogável do estabelecimento de uma nação judia. A partilha
da Palestina, ocorrida um ano antes, em sessão da Organização das
Nações Unidas, presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha,
foi um passo inegável para o nascimento de Israel, desde seu início
apoiado pelo Brasil.

Com sua história já marcada pelo conflito com os vizinhos árabes,
os primeiros cidadãos instalados no novo país, superando o trauma do
holocausto, herança dolorosa da Segunda Guerra Mundial,
procuraram, contudo, assegurar seu direito a uma vida de dignidade,
liberdade e trabalho.

Fizeram, então, o deserto frutificar e sua língua renascer,
estabelecendo uma comunidade vigorosa, mesmo em constante
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tensão com sua vizinhança ou com os palestinos presentes no mesmo
território. Contra todas as adversidades, ergueram um Estado
moderno, com um governo democrático, eleito por todos os cidadãos,
inclusive os não-judeus.

Israel, hoje, já abriga a maior população judaica do mundo, à frente
da norte-americana. Tornou-se não só o centro da vida judaica
mundial como também vem assumindo o papel de irmão mais velho
de outras comunidades com origem comum. Neste momento, suas
ações de governo têm de levar em conta as novas mudanças
mundiais, como o previsto deslocamento do poder político para o
oriente e o Hemisfério Sul, além da proliferação nuclear e dos
problemas climáticos. Além disso, seu crescimento inclui as questões
imediatas e próximas do extremismo islâmico, das posições do Irã e
da própria soberania de Jerusalém.

Sem dúvida, o projeto de Shimon Peres para o país traduz um
desejo geral de que o pequeno território se transforme em um ousado
laboratório mundial. Torcemos, portanto, pelo estabelecimento de um
grande laboratório social, de justiça, paz e liberdade, em relações
pacíficas com os Estados árabes e benéficos para toda a região. É
assim que Israel tem aprendido a desenvolver a economia, a ciência e
a sociedade, enquanto uma solução definitiva para o conflito no
Oriente Médio não se descortina.

Quando a demografia já insinua que a população árabe, em futuro
não muito distante, se tornará maioria no território israelense, um
outro desafio aguarda uma decisão: o fim das divisões internas entre
os judeus, por suas posições religiosas ou laicas, tão importante para
a manutenção do caráter democrático do Estado. Reiterando a fé
nessas seis décadas de democracia, não podemos esperar outro final
para o grande impasse que vem permeando a ainda jovem história de
Israel. Trata-se do estabelecimento definitivo da paz, pondo fim aos
quase permanentes conflitos entre palestinos e judeus. A recente volta
dos turistas a Jerusalém, entre os quais os que peregrinam à Terra
Santa, mostram que o mundo aposta largamente no entendimento.

Continuaremos, como nos últimos anos, comemorando nesta Casa
o aniversário de independência do Estado de Israel, sempre
confiantes em seu desenvolvimento, tão importante na configuração
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do futuro de todo o nosso planeta. Muito obrigada.
Encerramento

A Sra. 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 19, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE ROGÉRIO

JORGE DE AQUINO E SILVA PARA COMPOR O CONSELHO DE
DEFESA SOCIAL, EM 29/4/2008

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lafayette de Andrada, Sebastião Costa e Ronaldo Magalhães,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 proceder à argüição
pública do Sr. Rogério Jorge de Aquino e Silva e, se possível, apreciar
o parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada. O Deputado
Lafayette de Andrada convida o Sr. Rogério Jorge de Aquino e Silva a
tomar assento à mesa e lembra aos presentes que a argüição pública
se faz necessária conforme o disposto no art. 62, inciso XXIII, alínea
“d”, da Constituição do Estado, de acordo com a redação dada pela
Emenda à Constituição nº 26. A seguir, o Deputado Lafayette de
Andrada inicia a argüição pública do Sr. Rogério Jorge de Aquino e
Silva, que é sabatinado pelos demais Deputados, conforme consta
nas notas taquigráficas. O Presidente, como relator da matéria, passa
a emitir seu parecer, que conclui pela aprovação da indicação do Sr.
Rogério Jorge de Aquino e Silva para compor o Conselho de Defesa
Social. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A
Presidência suspende os trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da
ata da reunião. Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao
Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura da ata, que é dada
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por aprovada e subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e do Sr. Rogério Jorge de Aquino e Silva e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ronaldo Magalhães - Sebastião

Costa.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

29/4/2008
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin
Moura. 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. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.328/2007 (relatora:
Deputada Maria Lúcia, em virtude de redistribuição). 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 o Requerimento nº 2.259/2008.
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, 13 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

30/4/2008
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Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Lafayette de Andrada, Ademir Lucas e Ivair Nogueira (substituindo
este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 683 e 1.227/2007 (Deputado Ivair
Nogueira); 2.214/2008 e 1.867/2007 (Deputado Ademir Lucas). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 683 e
1.227/2007 (relator: Deputado Ivair Nogueira) e 2.214/2008 (relator:
Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o Projeto de Lei nº 1.867/2007 (relator: Deputado Ademir
Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Eros Biondini - Antônio Júlio.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/5/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
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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
2.293, 2.306 e 2.314/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.300, 2.311,
2.319 e 2.323/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.298, 2.301, 2.312
e 2.325/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.297, 2.304, 2.307, 2.308,
2.310, 2.317, 2.320 e 2.322/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
2.296, 2.299, 2.309, 2.313, 2.318 e 2.324/2008 (Deputado Hely
Tarqüínio); 2.294, 2.305, 2.315 e 2.321/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues); e 2.295 e 2.303/2008 (Deputado Neider Moreira). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.287/2008 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição); 2.179/2008 (relator: Deputado Delvito Alves);
2.267/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa);
2.268/2008 (relator: Deputado Neider Moreira). O Presidente informa
que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Sebastião
Costa, sobre o Projeto de Lei nº 1.181/2007, que conclui pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1. Neste momento, o Deputado Sargento Rodrigues
apresenta requerimento solicitando seja adiada a discussão do
referido projeto. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.407/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.224/2008 (relator:
Deputado Neider Moreira). Os Projetos de Lei nºs 1.628 e 1.886/2007
são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Neider Moreira, aprovado pela Comissão. São convertidos em
diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento o Projeto de Lei nº 1.902/2007 (relator: Deputado
Delvito Alves, em virtude de redistribuição); e à Seplag os Projetos de
Lei nºs 2.298/2008 (relator: Deputado Delvito Alves) e 2.324/2008
(relator: 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
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 82 e 1.944/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
1.974/2007 com a Emenda nº 1, 2.272, 2.278, 2.289/2008 (relator:
Deputado Neider Moreira); 1.993, 2.155, 2.182, 2.284/2008 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.288/2008 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio); 2.114, 2.273/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues);
2.271 e 2.291/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.290/2008
(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição).
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei
nº 2.276/2008 (relator: Deputado Delvito Alves). Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos em que se solicita sejam
baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.265, 2.274,
2.277, 2.279, 2.281, 2.285, 2.292 e 2.296/2008. 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, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

7/5/2008
Às 9h30min, 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
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. Adão Faustino, solicitando providências diante dos
problemas que aponta no Ipsemg, como funcionários que não
cumprem horário e falta de medicamentos na famárcia do órgão.
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 15/2007 na
forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Doutor Rinaldo, 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 2.143/2008 (relator: Deputado Carlos Pimenta), 2.180/2008
(relator: Deputado Doutor Rinaldo), 2.202/2008 (relator: Deputado Ruy
Muniz), 2.238/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.230, 2.234, 2.249 e 2.262/2008. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 2.038, 2.057 e 2.062/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos
Mosconi em que solicita reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e a de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, para se discutir o uso indiscriminado de
agrotóxicos em alimentos, especialmente a alface, o tomate e o
morango, fato recentemente denunciado pela imprensa; Carlos
Pimenta em que solicita reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Meio Ambiente, para se debater o programa dos
governos federal e estadual de saneamento dos Municípios que
compõem a bacia do Rio São Francisco, com convidados que
menciona; Hely Tarqüínio em que solicita reunião conjunta da
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Comissão com a Comissão de Direitos Humanos, para se debater a
concessão de licenças médicas e aposentadorias por invalidez pelo
INSS. 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 maio de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio -

Doutor Rinaldo.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, 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 a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o Projeto de Lei nº 1.441/2007 em turno único (relator:
Deputado Wander Borges). 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 Padre João, em que solicita
a realização de audiência pública para discutir os mecanismos e
ações com vistas a prevenir e combater incêndios e queimadas nas
florestas do Estado de Minas Gerais; e Almir Paraca e Padre João, em
que pleiteiam seja enviada correspondência ao Prefeito Municipal de
Caldas, solicitando a regulamentação da Lei Municipal nº 1.973, de
29/12/2006, que cria a APA Santuário Ecológico da Pedra Branca,
como encaminhamento da visita feita por esta Comissão ao local no
dia 25/5/2006. O Presidente recebe requerimento do Deputado
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Agostinho Patrús Filho, em que solicita a realização de audiência
pública, com os convidados que menciona, para discutir a
esterilização de cães e gatos no Estado, 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, 14 de maio de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar -

Inácio Franco - Almir Paraca.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho,
Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros
da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente comunica que
estão abertos os prazos para o recebimento de emendas aos Projetos
de Lei nºs 2.302/2008, até o dia 14/5/2008, e 3.316/2008, até o dia
19/5/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.402/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Lafayette de Andrada, pela aprovação, no 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.973/2007 com as Emendas nºs 1 a 4, da
Comissão de Constituição e Justiça, e a Emenda nº 5, apresentada,
são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, pela Deputada
Elisa Costa. O Presidente informa que a Proposta de Emenda nº 1 foi
acatada pelo relator. Submetido a votação é aprovado o parecer,
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salvo a Proposta de Emenda nº 2. Submetida a votação, é rejeitada a
Proposta de Emenda nº 2, registrando-se o voto contrário do
Deputado Antônio Júlio. Fica o parecer aprovado na sua forma
original. Registra-se a presença do Deputado Zé Maia, que assume a
Presidência dos trabalhos. São aprovados a seguir, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.489/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Saúde (relator: Deputado
Antônio Júlio, em virtude de redistribuição); 1.959/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2; e 2.133/2008 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Antônio Júlio). Os Projetos de Lei nºs 392, 1.566 e
1.949/2007 e 2.096/2008 são retirados da pauta, o primeiro,
atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,
aprovado pela Comissão, e os demais, por determinação do
Presidente da Comissão 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.
O Presidente recebe requerimento do Deputado Antônio Júlio em que
solicita seja encaminhado à Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais pedido de informações sobre o Leilão Administrativo nº
3/2007, realizado para alienação da área denominada Parque das
Mangabeiras, no Município de Contagem, para o qual designa como
relator o Deputado Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, na
mesma data, às 10h50min, para apreciação do parecer, no 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.096/2008, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e o Deputado Carlin
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Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício da Sra. Kátia Ferraz Ferreira,
Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, por
meio do qual solicita intervenção junto ao Ministério da Saúde, para
garantir a realização de procedimentos cirúrgicos em favor de
portadores de deficiência auditiva, no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 398/2007 e 2.264/2008
(Deputado Deiró Marra); 2.212/2008 (Deputada Maria Lúcia
Mendonça); 1.895/2007 (Deputado Vanderlei Jangrossi); 2.213/2008
(Deputado Carlin Moura) e 2.254/2008 (Deputada Ana Maria
Resende), em turno único; e 1.680/2007 (Deputado Deiró Marra) e
1.203/2007 (Deputada Ana Maria Resende), em 2º 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 rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.900/2007 e do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relatora: Deputada Ana Maria Resende, em virtude de
redistribuição) e pela aprovação, em turno único, do Projeto de Lei nº
2.112/2008 (relator: Deputado Carlin Moura, 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 2.193/2008 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi); 2.195/2008
(relator: Deputado Carlin Moura); 2.196/2008 (relatora: Deputada Ana
Maria Resende) e 2.198/2008 (relator: Deputado Carlin Moura), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.049 e 2.054/2008. 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 Deiró Marra em que solicita visita
às escolas públicas estaduais do Município de Patrocínio. 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 maio de 2008.
Ana Maria Resende, Presidente - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008

Às 10h59min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente
comunica que estão abertos os prazos para o recebimento de
emendas aos Projetos de Lei nºs 2.302/2008, até o dia 14/5/2008, e
3.316/2008, até o dia 19/5/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.096/2008 (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 ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Ademir Lucas - André Quintão -

Lafayette de Andrada.
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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

7/5/2008
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Antônio Júlio e Eros Biondini
(substituindo este ao Deputado Lafayette de Andrada, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
a 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 1.703, 1.824 e 1.870/2007 (Deputado Eros
Biondini); 1.893 e 1.904/2007 e 2.137 e 2.160/2008 (Deputado Antônio
Júlio). 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 os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.703, 1.824 e 1.870/2007 (relator: Deputado Eros Biondini); 1.893 e
1.904/2007 e 2.137 e 2.160/2008 (relator: Deputado Antônio Júlio).
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 maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 8/5/2008

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Helvécio, Antônio Júlio e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Almir
Paraca, Jayro Lessa e Getúlio Neiva. 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
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Presidência informa que a reunião se destina a ouvir convidados e a
discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Deputado Federal Virgílio
Guimarães; Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Coordenador de Política
Tributária; e a Sra. Sarah Costa Félix Teixeira, assessora da
Superintendência Tributária da Secretaria de Fazenda, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente tece suas
considerações iniciais como autor do requerimento que deu origem ao
debate. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Registra-se a presença do Sr. Chico Simões,
Prefeito Municipal de Coronel Fabriciano. 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, 14 de maio de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/5/2008

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Rosângela Reis e Cecília Ferramenta (substituindo esta à Deputada
Elisa Costa, por indicação da Liderança do PT) 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 734/2007 no 2º turno, 2.247 e 2.257/2008 em turno
único (Deputado Walter Tosta); 2.244 e 2.259/2008 em turno único
(Deputado Domingos Sávio); 2.169 e 2.249/2008 em turno único
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(Deputada Elisa Costa); 1.868/2007 e 2.250/2008 em turno único
(Deputado Antônio Carlos Arantes). 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 1.875/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda
nº 1, que esta Comissão apresenta (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes, em virtude de redistribuição). 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 250, 1.908 e 1.955/2007, 2.016/2008 com a
Emenda nº 1, 2.018, 2.052, 2.068, 2.102, 2.190 e 2.209/2008 (relator:
Deputado Domingos Sávio); 1.997 e 2.026/2008, 2.121/2008 com a
Emenda nº 1, 2.135, 2.204 e 2.206/2008 (relatora: Deputada Elisa
Costa); 2.186 e 2.205/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes), que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 2.271/2008. 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 do Deputado Carlos Mosconi em que solicita
seja realizada audiência pública dessa Comissão, em conjunto com a
Comissão de Saúde, para discutirem as relações de trabalho no
contexto das cooperativas médicas. 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 maio de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/5/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
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Deputados Antônio Carlos Arantes e Neider Moreira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a
realização de transplante renal pelo Hospital Felício Rocho em
convênio com o Sistema Único de Saúde - SUS - e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Sônia
Lansky, solicitando em nome do Movimento BH pelo Parto Normal a
realização de audiência pública com esta Comissão para discutir o
assunto. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, em turno único, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projeto de Lei nº 2.278/2008 ( Deputado Hely
Tarqüínio); 2.288/2008 (Deputado Ruy Muniz). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Omar Lopes
Cançado Jr., médico coordenador do Núcleo de Fígado do MG -
Transplantes, representando o Sr. Marcus Pestana, Secretário de
Saúde; Alzira de Oliveira Jorge, gerente de Regulação e Atenção
Hospitalar, e Maria Cristina Ferreira Drumond, gerente da Alta
Complexidade, representando o Dr. Helvécio Miranda Magalhães
Júnior, Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Túlio Sérgio
Gambogi Costa, Presidente da Associação dos Transplantados de
MG; José Maria Grossi Figueiró, cirurgião da equipe de transplante do
Hospital Felício Rocho; Paulo Hipólito, transplantado, e Maria Célia
Dantas Tavares, mãe de transplantado, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados
Hely Tarqüínio, Antônio Carlos Arantes e Neider Moreira, autores do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
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Projeto de Lei nº 2.137/2008. 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 Domingos Sávio, em que
solicita seja realizada audiência pública em São João del-Rei para
discutir a revisão do PDR da Secretaria de Saúde, que normatiza o
planejamento descentralizado em macro e microrregiões do Estado;
Carlos Mosconi, em que solicita seja encaminhada correspondência
recebida nesta comissão ao Ipsemg, para que o Instituto preste
esclarecimentos sobre as reclamações feitas pelo denunciante.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados, dos parlamentares e do público em geral, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de maio de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 398/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Sociedade Católica de
Educação de Uberlândia - Soceub -, 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. 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 398/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Soceub, entidade sem fins lucrativos, que tem por escopo promover
cultura, educação, pesquisa científica, técnica e artística, por meio da
manutenção da Faculdade Católica de Uberlândia e diversas
atividades educacionais.
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No intuito de atingir seu objetivo, realiza cursos visando à produção
de conhecimento relevante para a população, voltados para a reflexão
sobre a realidade, e estimula a formação de espíritos críticos em
relação ao contexto social, o discernimento e a escolha de valores que
qualifiquem positivamente o ser humano. Ademais, coopera na
promoção da cidadania, por meio de ações e programas de ensino
que despertam o senso do bem comum, bem como da ética e da
dignidade humana.

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 398/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.264/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Clube Atlético Guará, com
sede no Município de Uberlândia.

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 2.264/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Clube Atlético Guará, com sede no Município de Uberlândia, que
possui como finalidade precípua proporcionar o civismo e a cultura
física, principalmente por meio do 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 no futebol feminino.
Sua atuação promove a integração da comunidade em que atua,
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principalmente do segmento jovem, por meio de um lazer saudável.
Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.264/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Deiró Marra, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 212, 213, 214,
215, 216 e 217/2008 (encaminhando processos relativos a terras
devolutas rurais a serem legitimadas pelo Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter -, os Projetos de Lei nºs 2.392, 2.393,
2.394 e 2.395/2008 e substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.444/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 17/2008, do
Presidente do Tribunal de Contas - Ofício nº 7/2008 (encaminhando
proposta de substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.979/2008), do
Procurador-Geral de Justiça - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.396
a 2.405/2008 - Requerimentos nºs 2.438 a 2.450/2008 -
Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Roberto
Carvalho, Vanderlei Miranda e outros, Lafayette de Andrada e Jayro
Lessa - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política
Agropecuária e de Segurança Pública e dos Deputados Jayro Lessa,
Délio Malheiros e Tiago Ulisses - Oradores Inscritos: Discursos do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, da Deputada Rosêngela Reis e
dos Deputados Doutor Viana e Weliton Prado - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Questões de ordem - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos
Arantes, Roberto Carvalho, Lafayette de Andrada e Vanderlei Miranda
e outros; deferimento - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

- Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús
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Filho - Ana Maria Resende  -  Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
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 - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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 Inácio Franco, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 212/2008
Belo Horizonte, 15 de maio 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
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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 Imóveis Rurais Área Superior a

100,00ha foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.
- 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 213/2008

Belo Horizonte, 15 de maio de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, tendo em vista o
disposto no § 2º do art. 165 da Constituição da República, no inciso II
do art. 153 e no art. 155 da Constituição do Estado, e no inciso II do
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado, projeto de lei que estabelece as diretrizes
para elaboração dos Orçamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício de 2009.

O projeto de lei em pauta estabelece as diretrizes para a elaboração
da lei orçamentária anual de 2009, as metas e prioridades da
Administração Pública Estadual, a política de aplicação da agência
financeira oficial, as disposições sobre a administração da dívida e
operações de crédito, e sobre as alterações na legislação tributária e
tributário-administrativa.

Em cumprimento do disposto no art. 4º da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, integram o Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias os seguintes Anexos:

- Metas Fiscais, relativas às receitas, às despesas, resultado
primário e nominal;

- Riscos Fiscais, onde se avalia os passivos contingentes e outros
riscos capazes de afetar as contas públicas.

Ressalto que tendo em vista o disposto no parágrafo único do art.
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155 da Constituição do Estado o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias foi elaborado em regime de colaboração entre os
Poderes do Estado, Ministério Público, a Defensoria Pública e o
Tribunal de Contas.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares o
presente Projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.392/2008
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária

para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências.
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.

155 da Constituição do Estado e na Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro
de 2009, que compreendem:

I - as prioridades e metas da Administração Pública estadual;
II - as diretrizes gerais para o Orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário-administrativa;
IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito; e
VI - as disposições finais.

CAPÍTULO II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL
Art. 2º - As prioridades e metas da Administração Pública estadual

para o exercício de 2009, atendidas as despesas que constituem
obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento
dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal, são as
constantes no Anexo I desta lei, as quais terão precedência na
alocação dos recursos na lei orçamentária de 2009 e na sua
execução, não se constituindo, todavia, em limite para programação
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da despesa.
Parágrafo único - Os orçamentos serão elaborados em consonância

com as prioridades e metas de que trata o “caput”, adequadas ao
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 e à sua
revisão anual.

Art. 3º - A elaboração do projeto de lei orçamentária de 2009 e a
execução da respectiva lei deverão considerar a obtenção do
superávit primário, conforme discriminado no Anexo II - Metas Fiscais
desta Lei.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA O ORÇAMENTO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4º - A lei orçamentária para o exercício de 2009, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG 2008-2011
e nesta lei, observadas as normas da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 5º - O Orçamento Fiscal compreenderá a programação dos
Poderes do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCMG, bem como de
seus fundos, órgãos, autarquias, fundações e empresas estatais
dependentes, devendo a correspondente execução orçamentária e
financeira da receita e da despesa ser registrada no Sistema
Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais -
SIAFI-MG.

Art. 6º - Os valores das receitas e despesas contidos na lei
orçamentária anual e nos quadros que a integram serão expressos em
preços correntes.

Art. 7º - As propostas parciais dos órgãos e entidades dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do TCMG serão encaminhadas à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG -, por meio do Módulo
de Elaboração da Proposta Orçamentária do Portal de Planejamento e
Orçamento, até o dia 8 de agosto de 2008, para fins de consolidação
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do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2009, observadas
as disposições desta lei.

§ 1º - As propostas parciais a que se refere o “caput” serão
elaboradas a preços correntes.

§ 2º - O Poder Executivo tornará disponível para os demais Poderes,
para o Ministério Público para a Defensoria Pública e para o TCMG,
até o dia 7 de julho de 2008, os estudos e as estimativas das receitas
para o exercício de 2009, inclusive da receita corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

Art. 8º - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros
exigidos pela legislação em vigor:

I - demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;
II - demonstrativo da receita corrente líquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § 1º do art. 158 da Constituição do
Estado;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República nº 29, de 13 de setembro de 2000;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa, para fins do disposto na Emenda à Constituição
do Estado nº 17, de 20 de dezembro de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da dívida para 2009, com identificação
da natureza da dívida e discriminação do principal e dos acessórios,
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas
com amortização e com juros e encargos;

VIII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2009, especificados por
Município, no qual conste o estágio em que as obras se encontram;

IX - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar nº 101,
de 2000;

X - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XI - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia;

XII - demonstrativo da Receita Corrente Ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

XIII - demonstrativo regionalizado, em valores nominais e
percentuais, das despesas decorrentes de atividades de fomento do
Estado, por função orçamentária e por tipo de receita, referentes aos
exercícios de 2007 e 2008 e à previsão para o exercício de 2009;

XIV - demonstrativo  das despesas da Unidade de Gestão
Previdenciária Integrada - UGEPREVI - de que trata a Lei
Complementar Estadual nº 100, de 5 de novembro de 2007; e

XV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na educação
básica nos termos do art. 212 da Constituição da República e art. 60
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação
dada pela Emenda nº 53, de 19 de dezembro de 2006.

§ 1º - Para fins do disposto no inciso V, consideram-se ações e
serviços públicos de saúde aqueles implementados em consonância
com os arts. 200 da Constituição da República e 190 da Constituição
do Estado.

§ 2º - Para fins do disposto no inciso XIII, serão consideradas as
despesas dos fundos estaduais que fomentem atividades produtivas.

Art. 9º - Os recursos previstos no inciso II do § 2º do art. 198 da
Constituição da República deverão ser aplicados integralmente no
exercício financeiro de 2009, sendo apurados pela soma das
despesas que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos
termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e das despesas
decorrentes das ações e serviços públicos de saúde realizados por
entidades não integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 10 - A lei orçamentária e seus créditos adicionais somente
incluirão novos projetos de investimento em obras da Administração
Pública estadual se:
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I - as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes
para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro; e

II - as obras novas forem compatíveis com o PPAG 2008-2011 e
tiverem sua viabilidade técnica, econômica e financeira comprovada.

Parágrafo único - Entendem-se como obras iniciadas aquelas cuja
execução, até 30 de junho de 2008, tiver ultrapassado 35% (trinta e
cinco por cento) do seu custo total estimado.

Art. 11 - É obrigatória a consignação de recursos na lei orçamentária
para lastro de contrapartida a empréstimos contratados, bem como
para pagamento de amortização, juros e outros encargos.

Art. 12 - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual
a convênios previstos para o exercício de 2009, no âmbito do Poder
Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado, a
cargo da SEPLAG, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades
estaduais responsáveis pela execução dos convênios está
condicionada à garantia de ingresso dos recursos a serem
transferidos ao Estado, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - A liberação das cotas orçamentárias para a
execução de convênios somente poderão ser processadas após o
efetivo ingresso dos recursos financeiros.

Art. 13 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência,
constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal,
equivalendo a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita corrente
líquida, a ser utilizada como fonte de recursos para abertura de
créditos adicionais e para o atendimento de passivos contingentes e
outros riscos e eventos imprevistos.

Art. 14 - Poderá ser aplicado no pagamento de Prêmio por
Produtividade um montante de até 1% (um por cento) da receita
corrente líquida observada a disponibilidade orçamentária e financeira
para realização do seu pagamento.

Art. 15 - Para atender ao disposto no inciso I do § 1º do art. 169, da
Constituição da República, ficam autorizados a concessão de
vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
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nº 101, de 2000.
Seção II

Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal
Subseção I

Da Estrutura do Orçamento e das Alterações Orçamentárias
Art. 16 - O Orçamento Fiscal terá sua despesa discriminada por:
I - Unidade Orçamentária;
II - Função;
III - Subfunção;
IV - Programa;
V - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI - Categoria de Despesa;
VII - Grupo de Despesa;
VIII - Modalidade de Aplicação;
IX - Identificador de Programa Governamental;
X - Fonte de Recurso; e
XI - Identificador de Procedência e Uso.
§ 1º - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto,

atividade e operação especial são aqueles dispostos na Portaria nº 42
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de
1999.

§ 2º - Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de
despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria
Interministerial SNT/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas
alterações.

Art. 17 - A modalidade de aplicação e o identificador de procedência
e uso aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais
poderão ser modificados no SIAFI-MG, nos termos de regulamento,
para atender às necessidades da execução.

Parágrafo único - As modificações a que se refere este artigo
também poderão ocorrer quando da abertura de créditos
suplementares autorizados na lei orçamentária.

Art. 18 - Os créditos suplementares e especiais serão abertos
conforme detalhamento constante no art. 15 desta lei, para o
Orçamento Fiscal, e no art. 27, para o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado.
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Parágrafo único - A inclusão de grupos de despesa, fontes de
recursos e de identificador de procedência e uso em projetos,
atividades e em operações especiais será feita por meio de abertura
de crédito suplementar.

Subseção II
Das Disposições e Limites para Programação da Despesa

Art. 19 - Para a elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as outras despesas correntes e
as despesas de capital serão fixadas conforme especificado a seguir:

I - o limite para os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública e o TCMG será estabelecido pela
comissão permanente de que trata o § 2º do art. 155 da Constituição
do Estado e terá como parâmetro o montante global da lei
orçamentária de 2008 destinado a esses Poderes e órgãos; e

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF - e terá como parâmetro a lei orçamentária de 2008.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos I e II as
despesas decorrentes do pagamento de precatórios e sentenças
judiciais, juros, encargos e amortização da dívida.

Art. 20 - As despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes
Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, da
Defensoria Pública e do TCMG terão como limite, na elaboração de
suas propostas orçamentárias, a despesa com a folha de pagamento
do mês de abril de 2008, excluídas despesas sazonais e
extraordinárias, projetada para o exercício de 2009, considerando a
revisão geral anual de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição
da República e eventuais acréscimos legais, observadas as limitações
dispostas no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101,
de 2000.

§ 1º - A política remuneratória dos servidores públicos, na forma da
lei, dar-se-á com base em reajustes gerais e em aprovação de tabelas
salariais dos planos de carreiras específicos, incluindo adicionais de
desempenho, mediante alocação de recursos decorrentes do
percentual da variação nominal anual do valor líquido arrecadado de
ICMS, deduzido o crescimento vegetativo da folha salarial e
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observadas as disposições da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º - Na fixação do limite estabelecido no “caput” serão observados

os princípios constitucionais, especialmente o da legalidade e o
princípio da responsabilidade, e o disposto na Lei Complementar nº
101, de 2000.

§ 3º - Serão considerados contratos de terceirização de mão-de-
obra, para efeito do disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar
nº 101, de 2000, as despesas provenientes de contratação de pessoal
para substituição de servidores pertencentes a categorias funcionais
abrangidas por planos de cargos do quadro de pessoal de órgão ou
entidade, sendo tais despesas contabilizadas como Outras Despesas
de Pessoal.

Art. 21 - Para fixação da despesa financiada com recursos
provenientes de receitas vinculadas e diretamente arrecadadas
deverá ser observada:

I - retenção de 13% (treze por cento) para as receitas que, nos
termos da Lei Federal nº 9.496, de 11 de setembro de 1997,
componham a base de cálculo para pagamento da dívida do Estado
com a União; e

II - retenção de 1% (um por cento) para as receitas que, nos termos
da Lei Federal nº 9.715, de 25 de novembro de 1998, componham a
base para apuração das contribuições ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PASEP

Parágrafo único - As despesas administrativas decorrentes da
arrecadação de taxas, as de receitas vinculadas e as de recursos
diretamente arrecadados, serão financiadas com recurso proveniente
dessa arrecadação, respeitado o disposto no inciso III do art. 5º da Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

Art. 22 - As empresas estatais dependentes não poderão programar
despesas de investimento com recursos diretamente arrecadados
quando suas despesas correntes forem de responsabilidade, no todo
ou em parte, do Tesouro Estadual.

§ 1º - O disposto neste artigo poderá ser excepcionado pela JPOF.
§ 2° - As empresas estatais dependentes que não int egrarem os

dados da execução orçamentária e financeira no SIAFI-MG não terão
suas cotas orçamentárias e financeiras disponibilizadas.
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Subseção III
Das Transferências Voluntárias

Art. 23 - A celebração de convênio ou instrumento congênere para
transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos e a
sua programação na lei orçamentária estão condicionadas ao
cumprimento dos dispositivos legais em vigor.

§ 1º - As pessoas físicas ou jurídicas interessadas em estabelecer
convênios com a Administração Pública estadual deverão estar
devidamente habilitados junto ao Cadastro Geral de Convenentes –
CAGEC -, instituído por meio do Decreto nº 44.293, de 10 de maio de
2006.

§ 2º - É vedada a celebração e aditamento de convênio ou
instrumento congênere com pessoas físicas ou jurídicas que se
apresentarem em situação irregular, bloqueada na tabela de credores
do SIAFI-MG ou com pendências documentais junto ao CAGEC.

§ 3º - Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se
refere o “caput” as caixas escolares da rede estadual de ensino.

Art. 24 - A transferência voluntária de recursos para Município, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante
a vigência de estado de calamidade pública ou emergência decretado
no Município e homologado pelo Governador do Estado, fica
condicionada à comprovação, por parte do Município beneficiado, de:

I - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1º do art. 25 da Lei
Complementar nº 101, de 2000; e

II - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República.

§ 1º - A transferência de que trata o “caput” terá finalidade específica
e estará condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada, não inferior a:

I - 5% (cinco por cento) para os Municípios dos Estados incluídos
nas áreas de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE - ou do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais – IDENE –, ou para os Municípios com Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou igual a
0,700 (zero vírgula setecentos), segundo cálculo efetuado pela
Fundação João Pinheiro - FJP - para o ano de 2000;



1004

II - 10% (dez por cento) para os Municípios do Estado não incluídos
no inciso I; e

III - 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do repasse
do ICMS recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2º - A exigência de contrapartida, fixada no § 1º, não se aplica às
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino básico e
com saúde.

§ 3º - É vedada a transferência de recursos a Município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI-MG.

Art. 25 - As entidades de direito privado que receberem
transferências de recursos públicos por meio de convênio, termo de
parceria ou instrumento congênere fica submetida à fiscalização dos
órgãos de controle do Estado.

Subseção IV
Dos Precatórios e Sentenças Judiciárias

Art. 26 - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 1º - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1º de julho de 2008, de acordo com o § 1º do art.
100 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000, especificando por
grupo de despesa:

I - o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário; e
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 2º - Os órgãos e entidades, para registro de seus precatórios

judiciários na proposta orçamentária de 2009, deverão se assegurar
da existência de pelo menos um dos documentos relacionados a
seguir:

I - certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e
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II - certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer
impugnação aos respectivos cálculos.

§ 3º - Os recursos alocados para os fins previstos no “caput” não
poderão ser cancelados para abertura de créditos adicionais com
outra finalidade.

Art. 27 - As despesas com precatórios judiciários da Administração
Pública direta deverão obedecer a uma única ordem cronológica de
apresentação nos Tribunais, em nome do Estado de Minas Gerais,
para que seja autorizado o seu pagamento.

Parágrafo único - Caberá à Advocacia-Geral do Estado – AGE -
prestar as devidas informações aos órgãos públicos quanto à situação
jurídica, ordem cronológica e pagamento dos precatórios.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 28 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada um o detalhamento das aplicações e a fonte de
recurso.

Art. 29 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

I - para cada empresa, a programação de investimentos a ser
realizada em 2009, as fontes de recurso e sua aplicação; e

II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, o resumo das
fontes de recurso e do detalhamento dos investimentos, a
consolidação do programa de investimentos e a composição da
participação societária no capital das empresas em 30 de junho de
2008.

Art. 30 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recurso e investimentos as
operações que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o
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disposto no art. 188 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 31 - Conforme o disposto no art. 42 da Lei nº 4.320, os créditos
suplementares e especiais ao Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado serão abertos por decreto do
Governador do Estado respeitados os limites estabelecidos na lei
orçamentária anual.

Seção IV
Das Vedações

Art. 32 - Não poderão ser destinados recursos para atender às
despesas de:

I - sindicato, associação e clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração

Pública direta ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência
técnica; e

III - entidades de previdência complementar ou congênere,
ressalvado o disposto nas Leis Complementares Federais nºs 108 e
109, de 29 de maio de 2001.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as
destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Seção V
Das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária

Art. 33 - As emendas ao projeto de lei orçamentária devem obedecer
ao disposto na alínea “b” do inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado e não podem indicar recursos provenientes de anulação das
seguintes despesas:

I - dotações financiadas com recursos vinculados, com exceção dos
remanejamentos realizados dentro da mesma unidade orçamentária,
respeitada a legislação da receita;

II - dotações referentes a contrapartida;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente arrecadados,
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exceto quando se tratar de remanejamento de recursos dentro da
unidade arrecadadora;

V - dotações referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento
– FINDES -, exceto quando a anulação comprovadamente não
comprometer as obrigações contratuais;

VI - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;
VII - dotações referentes a auxílio-funeral, auxílio-doença, auxílio-

alimentação e auxílio-transporte;
VIII - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
IX - dotações referentes a programas estruturadores constantes no

programa de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado -
GERAES -, exceto quando se tratar de remanejamento de recursos
entre os programas ou no âmbito de cada um deles; e

X - dotações referentes ao Pasep da Administração Pública direta.
Art. 34 - As emendas que incidirem sobre os programas

estruturadores, com exceção daquelas que tratarem de aporte ou
anulação de recursos, serão realizadas somente por meio do projeto
de lei de revisão do PPAG 2008-2011, sem prejuízo do disposto no
art. 33 desta lei.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar
o orçamento anual com as alterações de que trata o “caput”.

Seção VI
Disposições sobre a Limitação Orçamentária e Financeira

Art. 35 - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar, por ato
próprio, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária de 2009,
cronograma anual de desembolso, por órgão, nos termos do art. 8º da
Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único - Excetuadas as despesas de pessoal e encargos
sociais e de precatórios e sentenças judiciais, os cronogramas anuais
de desembolso mensal dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público, do TCMG e da Defensoria Pública terão como
referencial o repasse previsto no art. 162 da Constituição do Estado,
na forma de duodécimos.

Art. 36 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações
orçamentárias e da movimentação financeira, para atingir a meta de
resultado primário, o Poder Executivo apurará o montante da limitação
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e apresentará, até o vigésimo terceiro dia do mês subseqüente ao
final do bimestre, à comissão permanente de que trata o § 2º do art.
155 da Constituição do Estado, o montante que caberá a cada um dos
Poderes, ao Ministério Público, Defensoria Pública e ao TCMG.

§ 1º - O valor da limitação que caberá a cada órgão será definido
pela comissão permanente de que trata o § 2º do art. 155 da
Constituição do Estado, proporcionalmente à participação de cada um
na base contingenciável total.

§ 2º - A base contingenciável corresponde ao total das dotações
aprovadas na lei orçamentária de 2009, excluídas:

I - as vinculações constitucionais e legais;
II - as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças

judiciais;
III - as despesas com pessoal e encargos sociais;
IV - as despesas com juros e encargos da dívida;
V - as despesas com amortização da dívida;
VI - as despesas com auxílios doença, funeral, alimentação e

transporte financiados com recursos ordinários;
VII - as despesas com programas estruturadores constantes no

Programa GERAES; e
VIII - as despesas com o PASEP.
§ 3º - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Ministério

Público, a Defensoria Pública e o TCMG publicarão, no prazo de sete
dias contados do recebimento das informações, ato próprio
estabelecendo os montantes disponíveis para empenho e
movimentação financeira.

Seção VII
Do Controle e da Transparência

Art. 37 - Para fins de transparência da gestão fiscal e em
observância ao princípio da publicidade, o Poder Executivo tornará
disponível na internet, na página oficial da SEPLAG, para acesso de
toda a sociedade, os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e de
orçamento anual, bem como suas respectivas leis.

§ 1° - Em observância ao princípio da economicidade , o Poder
Executivo poderá, a seu critério, promover a publicação oficial dos
anexos da lei orçamentária anual na internet, na página oficial da
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Imprensa Oficial do  Estado de Minas Gerais - IOMG -, que deverá
manter em seus arquivos cópia impressa para fins de consulta aos
interessados.

§ 2° - Edição impressa do diário oficial do Estado fará constar a
observação de que os anexos da lei orçamentária anual foram
publicados na forma prevista no § 1°.

§ 3º - Ainda sob a premissa do princípio constitucional da
publicidade, a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOMG -
disponibilizará acesso irrestrito e gratuito à versão “on line” do diário
oficial do Estado a qualquer cidadão.

Art. 38 - Em atendimento ao disposto na alínea “e” do inciso I do art.
4º e § 3º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000, a alocação
dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem
como sua respectiva execução, será feita de forma a propiciar o
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos
programas de governo.

§ 1º - Para fins de acompanhamento e controle de custos, o
pagamento dos bens e serviços contratados diretamente pelos órgãos
e entidades do Poder Executivo dependerá de prévio registro dos
respectivos contratos no Sistema Integrado de Administração de
Materiais e Serviços - SIAD -, de acordo com a legislação em vigor,
ficando facultada a adoção desse procedimento aos órgãos que ainda
não o utilizam dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Ministério
Público e da Defensoria Pública.

§ 2º - O acompanhamento dos programas financiados com recursos
do Orçamento Fiscal será feito no módulo de monitoramento do gasto
público do Sistema de Informações Gerenciais de Planejamento -
SIGPLAN.

§ 3º - As diretrizes e metas de longo prazo de controle de custos,
qualidade e produtividade do gasto governamental compõem o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI - e serão avaliadas
anualmente por meio de programa específico do PPAG 2008-2011.

§ 4º - O Poder Executivo publicará regulamento dispondo sobre
metas de qualidade e produtividade do gasto para seus órgãos e
entidades.

Art. 39 - Será assegurado aos Membros da Assembléia Legislativa
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acesso ao SIAFI-MG e ao SIGPLAN para fins de acompanhamento e
fiscalização orçamentários a que se refere a alínea "b" do inciso I do
art. 160 da Constituição do Estado.

Art. 40 - A Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - enviará
mensalmente à Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação
total do ICMS, discriminada por subgrupo, referente ao mês
imediatamente anterior.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TRIBUTÁRIO-

ADMINISTRATIVA
Art. 41 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

I - o ICMS, visando à adequação da legislação estadual aos
comandos de Lei Complementar ou de resolução do Senado Federal;

II - o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - visando, principalmente, ao
atendimento dos fins sociais do tributo;

III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor - IPVA -
visando, principalmente, à revisão da base de cálculo, das alíquotas e
das hipóteses de incidência, não-incidência e isenção e ao
aperfeiçoamento dos mecanismos para a modernização e agilização
de sua cobrança, arrecadação e fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos, ou a modificação em decorrência
de alterações legais, daqueles já instituídos;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte,
ao pequeno produtor rural e às cooperativas;
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VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência; e

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
SEF, por meio da completa revisão e racionalização das rotinas e
processos, objetivando a modernização, a padronização de
atividades, a melhoria dos controles internos e a eficácia na prestação
de serviços.

§ 1º - Poderão ser instituídos pólos de desenvolvimento regionais ou
setoriais, mediante alterações na legislação tributária e observadas as
vocações econômicas de cada região.

§ 2º - Nas propostas de alteração da legislação tributária deverá
constar demonstrativo de impacto financeiro e orçamentário, que
discriminará a previsão de receita do tributo e o respectivo percentual
de aumento ou de renúncia de receita.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DA AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL
Art. 42 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. –

BDMG -, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social do Estado, fomentará
projetos e programas de desenvolvimento social e regional e de
ampliação da competitividade dos agentes econômicos do Estado, de
acordo com as definições estratégicas e em sintonia com as diretrizes
e políticas definidas pelo governo estadual, incluindo o PPAG,
observadas também as determinações legais e normativas referentes
aos fundos estaduais dos quais é o gestor ou agente financeiro e as
instruções aplicáveis ao sistema financeiro nacional.

§ 1º - O BDMG observará, nos financiamentos concedidos, as
políticas de redução das desigualdades sociais e regionais, de
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio
ambiente, de ampliação e melhoria da infra-estrutura e de



1012

crescimento, modernização e ampliação da competitividade do parque
produtivo mineiro, das atividades comerciais e de serviços sediadas
no Estado, do turismo e do agronegócio, com atenção às iniciativas de
inovação e desenvolvimento tecnológico, aos programas de irrigação,
às atividades de silvicultura e à agricultura familiar, de acordo com a
Lei nº 15.973, de 12 de janeiro de 2006.

§ 2º - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos e microempreendimentos,
aos pequenos produtores rurais, aos agricultores familiares, às
comunidades remanescentes de quilombos, às comunidades
indígenas, às cooperativas e às associações de produção ou
comercialização, bem como ao desenvolvimento institucional e
melhoria da infra-estrutura dos Municípios.

§ 3º - O BDMG concederá os financiamentos de forma que lhe seja
preservado, o mínimo, o valor e garantida a remuneração dos custos
de captação.

Art. 43 - Para fins do disposto nos § 1º e § 2º do art. 15 da Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, fica autorizada a
transferência de recursos diretamente arrecadados entre fundos que
exerçam a função de financiamento.

Parágrafo único - As transferências de que trata o “caput” serão
consignados na lei orçamentária, podendo ser nela incluídas por meio
de abertura de créditos adicionais.

Art. 44 - Acompanhará a proposta de lei orçamentária o plano de
metas de liberação de recursos do BDMG relativo a 2009, assim como
a demonstração dos valores executados nos dois últimos exercícios e
os previstos para o exercício vigente, em ambos os casos incluindo os
fundos estaduais nos quais o Banco é o agente financeiro e
mandatário do Estado.

§ 1º - O plano de metas, assim como os demonstrativos de
execução a que se refere o caput, discriminarão:

I - as fontes dos recursos;
II - as liberações de recursos não reembolsáveis e os

financiamentos reembolsáveis efetivamente concedidos ou previstos
para serem concedidos no exercício de 2009;

III - o porte do tomador do financiamento; e
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IV - a distribuição regional e setorial das aplicações.
§ 2º - O BDMG elaborará demonstrativos semestrais da execução

do plano de metas de liberação de recursos, conforme definido no §
1º, e os manterá atualizados na internet.

§ 3º - O BDMG demonstrará, em audiência pública semestral
perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia Legislativa, a conformidade das aplicações dos seus
recursos com a política estipulada nesta lei, bem como a execução do
plano de metas previsto neste artigo.

CAPÍTULO VI
DA ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA E DAS OPERAÇÕES DE

CRÉDITO

Art. 45 - A administração da dívida pública estadual interna ou
externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 46 - Na lei orçamentária para o exercício de 2009, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do respectivo projeto de lei à
Assembléia Legislativa.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 47 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2008, a programação nele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;
II - benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas

a Municípios;
IV - serviço da dívida; e
V - outras despesas correntes, à razão de 80% (oitenta por cento)

de 1/12 (um doze avos).
Art. 48 - A lei orçamentária poderá conter dispositivo que autorize

operações de crédito para refinanciamento da dívida.
Art. 49 - O superávit financeiro apurado no exercício de 2009,
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relativo aos recursos diretamente arrecadados - fonte 60 - dos órgãos
e entidades do Poder Executivo, poderá ser revertido como recursos
ordinários do Tesouro Estadual para o exercício de 2010 por meio de
resolução conjunta dos SEPLAG e de SEF.

Parágrafo único - A resolução de que trata o “caput” não incidirá
sobre superávits financeiros de:

I - recursos provenientes de transferência do Sistema Único de
Saúde - SUS;

II - recursos dos institutos de previdência; e
III - recursos dos fundos estaduais que exerçam funções de

financiamento ou garantia.
Art. 50 - Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei

Complementar nº 101, de 2000, são consideradas despesas
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos nos
incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, nos casos, respectivamente, de obras e serviços de engenharia
e de outros serviços e compras.

Art. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

Prioridades e Metas da Administração Pública Estadual - LDO 2009
Lei de Diretrizes Orçamentárais - 2009

  * -  A tabela ao Anexo I - Prioridades e Metas para 2009 (art. 155 da
Constituição Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
22.5.2008.
  * -  A tabela “Outros Poderes - Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais -
Ministério Público do Estado de Minas Gerais -  Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais - Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Anexo II
Metas Fiscais
- ldo 2009 -

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II .1 - Demonstrativo de Metas Fiscais e Memória de Cálculo
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(§1º, Art.4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de
2000)

1 - Metas Anuais de 2009 a 2011
O presente demonstrativo estabelece a meta de resultado primário,

como percentual do Produto Interno Bruto - PIB do país, para o
exercício de 2009 e indica as metas para 2010 e 2011, revendo-se as
indicadas para os anos de 2010 e 2011 nas próximas proposições de
suas diretrizes orçamentárias. Os valores identificados na tabela 1
foram apurados seguindo determinação da Portaria da Secretaria do
Tesouro Nacional nº 575, de 30 de agosto de 2007, e abrange os
órgãos da Administração Direta, dos Poderes e entidades da
Administração Indireta, constituídas pelas autarquias, fundações,
fundos especiais e empresas dependentes do Tesouro Estadual.

A tabela 1 destaca os valores correntes e constantes de receitas e
despesas, primárias e totais, e da dívida pública consolidada do
Estado de Minas Gerais projetadas.

* - A tabela referente ao “Governo do Estado de Minas Gerais - Lei
de Diretrizes Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais - Metais Anuais
2009” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

O cálculo das metas descritas na tabela 1 foi realizado
considerando-se o cenário macroeconômico contido no  Projeto  de
Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2009 - LDO 2009 da União,
cujos parâmetros macroeconômicos considerados estão descritos na
tabela 1.1.

* - A Tabela 1.1 (Parâmetros Macroeconômicos 17/3/08) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

 Para o cálculo em valores constantes de 2008, os valores correntes
foram deflacionados pelas variações previstas para o Índice de Preço
ao Consumidor Amplo, IPCA, destacadas na tabela 1.1.

A meta de superávit primário do Estado de Minas Gerais para 2009
é de 0,05 % do PIB nacional, o que equivale a R$ 1.644 milhões em
valores correntes. A receita primária do estado deverá situar-se em
torno de 1,20% do PIB em 2009. Prevê-se, no exercício, que a
despesa primária alcance 1,15 % do PIB nacional, o que assegurará a
obtenção do resultado primário fixado. No biênio subseqüente, é
indicado que o superávit primário também situar-se-á em 0,06% e
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0,08% do PIB do país.
Para que se alcance a meta estabelecida, o estado persistirá na

busca de crescente eficiência na exploração adequada de sua base
arrecadadora, sobretudo o ICMS, cuja arrecadação é projetada em
valor que representa 61,75% da receita primária estadual. Esta ação
tem se refletido no contínuo incremento da participação mineira na
arrecadação do imposto em nível nacional, mesmo não tendo havido
majoração, no estado, de alíquota do imposto. De acordo com as
estatísticas do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ, a
participação relativa de Minas Gerais elevou-se para 9,91% do total da
arrecadação desse imposto no país, ante 9,00 % observado no início
da década.

Pretende-se a obtenção de novos ganhos na eficiência do gasto
governamental, a partir de sua gestão ainda mais intensiva, liberando
recursos a serem alocados em escala crescente nas ações e nos
projetos estruturadores a serem estabelecidos pelo próximo Plano
Plurianual de Ação Governamental em sintonia com a meta de
superávit primário fixada.

Indica-se que a obtenção de resultados primários poderá reduzir,
gradual e marginalmente, a relação entre a dívida líquida
consolidada/PIB, conforme a trajetória das proporções indicadas na
tabela 1. Projeta-se o resultado nominal em torno de 0,10% do PIB em
2009.

A meta fixada para o Estado de Minas Gerais em 2009 e as
indicadas para o biênio subseqüente são compatíveis com os
objetivos e as metas formuladas pela União em seu Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias para 2009, cumprindo-se destacar:

- adoção dos mesmos parâmetros macroeconômicos, destacando-
se o crescimento real anual de 5,00% previsto para o PIB nos três
anos em referência;

- trajetória declinante da relação receita primária como proporção do
PIB;

- o resultado primário fixado para Minas Gerais reflete a
continuidade da política de austeridade fiscal implantada no estado e
o percentual de 0,05% em relação ao PIB representa 5,26% do
estabelecido para o conjunto formado pelos estados, municípios e
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suas estatais que é de 0,95% do PIB;
- continuidade da trajetória de queda da dívida pública líquida do

setor público e do déficit nominal como proporções do PIB.
Nos últimos anos o estado conseguiu uma inflexão na trajetória da

relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida,
que se manteve abaixo de 200% em 2007. As expectativas para 2008
e as metas estabelecidas para 2009 e as indicadas para 2010-2011,
entretanto sujeitas aos impactos adversos de eventuais passivos
contingentes, prosseguem nesta trajetória.

Assim, as metas fiscais do triênio 2009-2011 para o Estado de
Minas Gerais reiteram a firme opção do governo estadual pela
responsabilidade fiscal e a contribuição mineira, tanto para a
manutenção da estabilidade macroeconômica, quanto para o contínuo
crescimento dos investimentos públicos no estado.

O projeto PPP da Rodovia MG-050 totaliza uma extensão viária de
372 quilômetros que integra Minas ao Estado de São Paulo,
conectando pólos econômicos localizados na Região Metropolitana de
Belo Horizonte com os principais centros de geração e atração de
carga do Centro-Oeste e Sudoeste mineiro. Assinado em 29 de maio
de 2007, o contrato de concessão patrocinada (Contrato SETOP nº
007, de 2007) prevê a recuperação, ampliação e manutenção da
rodovia pelo prazo de vinte de cinco anos. Os investimentos
estimados aproximam-se dos R$ 650 milhões, dos quais R$ 320
milhões estão previstos já para os primeiros cinco anos do
empreendimento.

Serão instaladas seis praças de pedágio ao longo da rodovia, sendo
que os valores decorrentes da arrecadação do pedágio representarão
a maior fonte de receita do concessionário. Por se tratar de uma
concessão patrocinada, à arrecadação das tarifas se somará o
pagamento de contraprestação pecuniária pelo Poder Público. O início
da cobrança de pedágio pela concessionária, bem como do
pagamento da contraprestação pública ocorrerão a partir do segundo
semestre de 2008 (13º mês do contrato), estando condicionados à
realização das atividades indispensáveis para a entrada em operação
de trechos da rodovia, nos termos do instrumento contratual..

Segundo a proposta econômica apresentada pelo licitante vencedor
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e o respectivo contrato da PPP da MG-050, contraprestação pública a
ser paga à concessionária somará o montante de R$ 7,89
milhões/ano, sendo esses valores reajustados anualmente com base
no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do
ajuste contratual. Para 2008, o valor estimado da contraprestação
pecuniária está previsto em R$ 3,94 milhões, equivalentes à metade
do valor anual. Para os dois anos subseqüentes, prevê-se o valor
integral da contrapartida anual, R$ 7,89 milhões, devidamente
reajustados.

Outras iniciativas de projetos de PPP encontram-se em fase de
estudos e ainda não tiveram sua modelagem econômico-financeira
concluída, razão pela qual não foi possível informar os valores na
tabela 1.

2 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais de
Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e
Montante da Dívida.

As projeções das metas anuais para a LDO 2009 e para os anos
subseqüentes foram estabelecidas em função das expectativas
quanto ao desempenho das atividades econômicas do país, das
projeções para outros indicadores macroeconômicos, além dos
desempenhos esperados para algumas categorias de receitas e de
principais categorias de despesas, tendo como referência os valores
orçamentários observados em anos anteriores.

I - Principais Parâmetros Macroeconômicos
Os principais parâmetros para as projeções coincidem com os do

cenário macroeconômico que compõe o Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias da União para 2009, cujos valores estão descritos na
tabela 1.1.

II - Metodologia e Memória de Cálculo das Projeções das Receitas
As projeções anuais de Receitas do Estado de Minas Gerais,

calculadas a partir das variáveis mencionadas, são apresentadas na
tabela 2 para o período de 2009 a 2011:

* - A Tabela 2 - Estado de Minas Gerais - Total das Receitas foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

II.1 - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de
Receitas
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As descrições seguintes apresentam a metodologia e o cálculo das
principais fontes de receitas do Estado de Minas Gerais destacadas
na tabela 2 e que compõem a LDO 2009.

II.1-1 - Receitas Correntes
As Receitas Correntes do Estado, compostas tanto por recursos de

arrecadação própria quanto pelos recebidos por meio de
transferências, têm como base de projeções, as variáveis
macroeconômicas citadas, sobretudo os comportamentos esperados
para o PIB e para a inflação nos períodos vindouros, conforme
detalhado a seguir:

Receita Tributária
A receita tributária de Minas Gerais é composta por quatro impostos,

além das taxas de competência estadual.
A tabela 2.1 discrimina as arrecadações tributárias alcançadas pelo

Estado em 2006 e 2007, as constantes da lei orçamentária de 2008 e
as projetadas para o período de 2009 a 2011, com suas variações
nominais anuais.

A principal fonte de receita tributária é o ICMS. Nos três últimos
anos, esse imposto teve participação média de 83,66% na
arrecadação tributária de Minas Gerais, tendo em conta o fato do
IRRF estar classificado como receita tributária. O IPVA apresenta-se
como a segunda maior fonte de arrecadação tributária, com
participação média nos últimos três anos em torno de 6,93%.

Os valores das receitas tributárias de 2009 a 2011 foram
conseguidos por meio do somatório das projeções das diversas fontes
que a compõem.

* -  A Tabela 2.1 - Estado de Minas Gerais - Receita Tributária* - R$
milhões correntes - 2006 2011 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 22.5.2008.

Arrecadação do ICMS
A arrecadação do ICMS do Estado nos anos de 2006 e 2007, a

prevista orçamentariamente para 2008 e as previsões para a LDO de
2009 estão destacadas, em valores nominais, na tabela 2.2.

A arrecadação do ICMS apresenta forte inter-relação com o
desempenho das atividades econômicas, especialmente aquelas
direcionadas para a comercialização interna, uma vez que as
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destinadas às exportações são imunes ou isentas, causando apenas
efeitos indiretos sobre as operações internas, através de seus
impactos sobre o consumo interno, via renda. Assim, a arrecadação
do ICMS depende das atividades de fiscalização e controle da
arrecadação por parte dos estados quanto, e, sobretudo, do
dinamismo das atividades produtivas do país.

Os dados da série de ICMS foram tomados em valores correntes e
os parâmetros foram extraídos do Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) Federal para os anos de 2009 a 2011. Além
disso, as projeções utilizaram uma família de modelos econométricos,
cujas previsões foram agregadas em uma média ponderada pelo
inverso dos quadrados dos resíduos das diversas projeções. Foram
usados modelos não paramétricos de alisamento exponencial
(Exponential Smoothing), com algoritmo de Holt Winters aditivo e
multiplicativo, e ARIMA (parametrizado). Utilizou-se, como base, a
arrecadação mensal do ICMS no período de janeiro de 1995 a
fevereiro de 2008.

Assim, a tabela 2.2 apresenta os valores realizados em 2006 e
2007, o orçado para 2008 e os projetados para os próximos três anos.

* -  A Tabel 2.2 - Estado de Minas Gerais - Receita de ICMS - R$
milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 22.5.2008.

Arrecadação do IPVA
As projeções para a LDO 2009 e os dados efetivos de 2006 e 2007,

juntamente com o orçado para 2008, estão indicados na tabela 2.3.
* -  A Tabela 2.3 - Estado de Minas Gerais - Receita de IPVA - R$

milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 22.5.2008.

As projeções do IPVA para 2009-2011 são baseadas nas
informações das arrecadações mensais no período de janeiro de 1995
a fevereiro de 2008. Utilizando-se o modelo ARIMA, os valores foram
confrontados com os parâmetros do Projeto de LDO  2009 Federal.

Imposto de Renda Retido na Fonte
Refere-se ao montante do Imposto de Renda Retido na Fonte do

funcionalismo público estadual e prestadores de serviço arrecadado
pelo Estado e que se incorpora como receita tributária estadual.
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O montante atingido pelo Estado nos anos de 2006 e 2007, o valor
orçado para 2008 e os valores projetados para 2009-2011, estão
discriminados na tabela 2.4. Os valores são projetados em função da
participação relativa do IRRF sobre a folha de pagamento nos últimos
três anos e o perfil de incidência do tributo sobre os níveis salariais.

* -  A Tabela 2.4 - Estado de Minas Gerais - Imposto de Renda
Retido na Fonte - R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Demais Receitas Tributárias
As demais Receitas Tributárias são compostas pela arrecadação do

ITCD e pelas diversas taxas cobradas no âmbito estadual, tanto pela
administração direta quanto pela indireta. O somatório destas receitas
correspondeu a 4,58%, em média, da arrecadação tributária de 2006 a
2008.

A tabela 2.5 mostra o total da arrecadação desses valores em 2006
e 2007, o estimado para 2008 e o total projetado na LDO para 2009 a
2011.

* -  A Tabela 2.5 - Estado de Minas Gerais - Demais Receitas
Tributárias - R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 22.5.2008.

O ITCD correspondeu em média a 10,25% do montante das demais
receitas tributárias no período de 2006 a 2008. As projeções para esta
LDO e para os dois períodos seguintes foram feitas com base no
modelo ARIMA que teve o IPCA projetado como parâmetro de crítica.

Para as taxas, na sua quase totalidade, foram utilizados como base
para as projeções os valores históricos observados em exercícios
recentes (2004 a 2008), em um modelo de médias móveis simples,
atualizados pelas variações percentuais do IPCA previstas para 2009
a 2011 mencionadas na tabela 1.1, do Anexo II.1.

Receitas de Contribuições Sociais
Os valores projetados das Contribuições Sociais para os anos de

2009 a 2011 tiveram como referência os valores dos gastos com
pessoal previstos, para este período, além das regras de contribuições
estabelecidas pelo Regime Próprio de Previdência e Assistência
Social dos Servidores Públicos a partir do exercício de 2002.

Os valores destas contribuições em 2006 e 2007, os contidos no
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orçamento para 2008 e os projetados para 2009 a 2011 estão
dispostos na tabela 2.6.

* - A Tabela 2.6 - Estado de Minas Gerais - Receitas de
Contribuições - R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Receita Patrimonial
A Receita Patrimonial é o segundo conjunto de receitas arrecadadas

pelo Estado dentre as desvinculadas da tributação. Suas principais
fontes de arrecadação são provenientes de recursos recebidos na
forma de dividendos procedentes da distribuição de resultados feitas
pelas empresas nas quais o Estado é acionista, e de recursos
originados da remuneração de depósitos bancários.

Com base no fluxo da arrecadação recente e em previsões sobre o
desempenho futuro, estima-se a arrecadação no montante descrito na
tabela 2.7, para o período de 2009 a 2011.

Receitas de Transferências
* - A Tabela 2.7 - Estado de Minas Gerais - Receita Patrimonial - R$

milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 22.5.2008.

As receitas de transferências são distribuídas em três grupos: as
Transferências da União, as Transferências Multigovernamentais e
“Outras Transferências”.

Com base no histórico recente das diversas fontes que compõem as
transferências, nas determinações constitucionais e nas previsões em
relação aos valores a serem transferidos, a tabela 2.8 discrimina os
valores para o período 2006-2011.

* - A Tabela 2.8 - Estado de Minas Gerias - Receita de
Transferências - R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Receitas de Transferências da União
São incluídas neste conjunto as transferências de recursos da União

para o Estado estabelecidas em função de determinações
constitucionais e legais. A maioria delas tem como base geradora o
compartilhamento da arrecadação de determinados tributos de
competência da União, cada um deles com mecanismos próprios de
apuração dos valores transferidos.
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Nos exercícios de 2006 a 2008, essas transferências tiveram
participação relativa média de 57,90% no total dos recursos
transferidos ao Estado.

A tabela 2.9 mostra os valores das transferências ao Estado de
Minas Gerais no período 2006 a 2008 e os valores projetados para
2009 a 2011:

* - A Tabela 2.9 - Estado de Minas Gerais - Transferências da União
- R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

No conjunto das transferências constitucionais três delas destacam-
se pela importância relativa: o FPE (Fundo de Participação dos
Estados), a compensação pelas exportações (Lei Kandir) e as
transferências do SUS. No exercício de 2004 foram incorporados
nestas transferências os recursos da CIDE (Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico) que tem menor peso relativo no
total destas transferências.

O FPE tem como origem parte da arrecadação federal do Imposto
de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Do total
arrecadado pelo Governo Federal com estes impostos, 21,5% formam
o FPE. Este, por sua vez, é repartido aos Estados através de índices
estabelecidos em lei, sendo que a participação de Minas Gerais é de
4,45% do total.

Os montantes referentes aos valores recebidos pelo Estado em
2006 e 2007, o valor orçado para 2008 e os da LDO para o período
2009 a 2011 estão apresentados na tabela 2.10.

Os valores para 2009 e 2010 foram obtidos através das estimativas
da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

* - A Tabela 2.10 - Estado de Minas Gerais - Receita do FPE - R$
milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 22.5.2008.

As transferências do SUS (Sistema Único de Saúde) compõem a
segunda mais importante fonte das transferências da União ao
Estado.

Os valores recebidos por Minas Gerais em 2006 e 2007, os valores
orçados para 2008 e os montantes estimados para 2009 a 2011 estão
listados na tabela 2.11.
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* -  A Tabela 2.11 - Estado de Minas Gerais - Receita do SUS - R$
milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 22.5.2008.

Os valores são estimados para 2009 a 2011 a partir do valor médio
real dos últimos três anos, atualizados pela variação projetada do
IPCA e PIB.

Outra importante fonte de recursos transferidos ao Estado pela
União refere-se à compensação pelas isenções das exportações.

Os montantes projetados para 2009 a 2011, o valor orçado para
2008 e os efetivamente transferidos ao Estado em 2006 e 2007, estão
listados na tabela 2.12.

*- A Tabela 2.12 - Estado de Minas Gerais - Receita de
Compensações das Exportações - R$ milhões correntes 2006-2011 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Os valores previstos para 2009 a 2011 foram estimados na
expectativa da criação de um aparato legal que sustente a
continuidade dessas transferências, num valor no mínimo igual ao
previsto para 2009.

As outras fontes de transferências constitucionais que compõem o
total das Transferências da União englobam recursos do Fundo de
Exportação (FEPex.), da QESE (Quota Estadual do Salário
Educação), da CIDE (Contribuição de Intervenção do Domínio
Econômico), além de outras de menor importância relativa. As “Outras
Receitas de Transferências” incluem ainda recursos oriundos dos
convênios assinados entre as Secretarias e demais entidades do
Estado com os Ministérios e demais entidades federais. As
estimativas para 2009 a 2011 são baseadas nas projeções feitas pelo
governo federal através da STN e nas taxas de variações previstas
para a inflação e para o PIB. Quanto aos convênios, a estimativa para
2008 foi informada pelas secretarias e entidades estaduais
convenentes. Tais valores estão discriminados na tabela 2.13.

* - A  Tabela 2.13 - Estado de Minas Gerias - Outras Receitas de
Transferências da União - R$ milhões correntes - 2006-2011 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

As Outras Receitas Correntes são compostas por Multas e Juros de
Mora, Receita da Dívida Ativa Tributária e Outras. No que se refere às
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receitas de multas, juros e dívida ativa do ICMS as projeções valeram-
se dos modelos ARIMA, além da projeção de valores históricos
observados em exercícios recentes (2004 a 2007) em um modelo de
médias móveis simples atualizados pelo IPCA.

Receitas de Capital
As Operações de Crédito, as Alienações de Bens e as Amortizações

Financeiras dos Fundos Estaduais de natureza rotativa compõem as
Receitas de Capital.

Os valores das Receitas de Capital realizadas pelo Estado em 2006
e 2007, o orçado em 2008 e os previstos para a LDO 2009 a 2011
estão apresentados na tabela 2.14.

* - A Tabela 2.14 - Estado de Minas Gerais - Receitas de Capital -
R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

As Operações de Crédito e as Amortizações Financeiras são as
mais significativas dentre as receitas de capital.

Operações de Crédito
O Estado de Minas Gerais vem, nos últimos anos, mantendo um

gerenciamento intensivo sobre suas finanças, sobretudo na busca da
eficiência do gasto público. Em função dos resultados alcançados, o
Estado contraiu novos empréstimos, sobretudo externos, com o aval
da União.

* -  A Tabela 2.15 - Estado de Minas Gerais - Operações de Crédito -
R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

Para 2009 a 2011, os valores de Operações de Crédito a contratar,
em reais, foram considerados a preços de 31-12-2007 (Fonte
SCOC/SEF em 17/04/2008); para 2011 relaciona-se ao Programa de
Combate à Pobreza Rural - PCPR - 1ª fase, contrato em vigência
celebrado com o BIRD.

Alienações de Bens e Amortizações de Empréstimos
As Alienações de Bens são provenientes essencialmente de ativos

dos extintos bancos estaduais. Os valores são relativamente baixos
em termos das Receitas de Capital previstas para o Estado.

As previsões das Amortizações de Empréstimos foram feitas
baseadas nos contratos dos fundos que as originaram e nas taxas
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previstas de inflação consideradas nas demais previsões para os anos
de 2009 a 2011. Elas estão discriminadas na tabela 2.16.

* -  A Tabela 2.16 - Estado de Minas Gerais - Alienação de Bens e
Amortização de Empréstimos - R$ milhões correntes - 2006 2011 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.
  III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as
Despesas
  As metas anuais de Despesas para o Estado de Minas Gerais foram
projetadas com base nos valores realizados nos anos anteriores, nos
índices previstos de variação de preços (IPCA), nos termos dos
contratos pactuados e na política de despesas estaduais.
  Os valores das principais categorias de despesas previstos para o
Estado no período de 2009 a 2011 estão consolidados na tabela 2.17.

* - A Tabela 2.17 - Estado de Minas Gerais - Total de Despesas foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Despesas Correntes
As despesas correntes são compostas pelos gastos com o custeio, o

que inclui pessoal e encargos sociais, manutenção dos serviços
públicos, transferências estaduais aos municípios e pagamento dos
juros e encargos da dívida.

Pessoal e Encargos Sociais
As despesas com pessoal e encargos sociais realizadas nos

exercícios de 2006 e 2007, o valor orçamentário de 2008, e os
previstos para 2009 a 2011, com as respectivas taxas nominais de
crescimento, estão demonstrados na tabela 2.18.

* - A Tabela 2.18 - Estado de Minas Gerais - Pessoal e Encargos -
R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

A projeção dessas despesas foi realizada com base na folha de abril
de 2008, com crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. Em relação
aos valores referentes aos anos 2009 a 2011, foram considerados
recursos destinados aos reajustes autorizados, bem como aqueles
necessários à cobertura de despesas decorrentes do preenchimento
de cargos por concursos públicos, observadas as disposições da Lei
Complementar Federal 101/2000.

Juros e Encargos da Dívida
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O demonstrativo dos valores efetivamente pagos com juros e
encargos da dívida de 2006 e 2007, os valores orçados para 2008,
bem como os previstos para 2009 a 2011, estão dispostos na tabela
2.19.

* - A Tabela 2.19 - Estado de Minas - Juros e Encargos da Dívida -
R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

Os valores são projetados para 2009 a 2011 a partir dos termos de
pagamentos pactuados nos contratos, incluindo-se os da
renegociação da dívida com o Governo Federal, além dos
pagamentos previstos nas operações de créditos extra-limite já
contratadas e com previsão de se efetivarem.

Pis/Pasep
Os valores do Pis/Pasep realizados em 2006 e 2007, o previsto no

orçamento de 2008 e os do período 2009 a 2011 estão destacados na
tabela 2.20.

* -  A Tabela 2.20 - Estado de Minas Gerais - PIS-PASEP - R$
milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 22.5.2008.

Os valores foram projetados para 2009 a 2011 a partir das previsões
de receitas que se constituem em base para a incidência do Pasep.

Transferências a Municípios
Estão incluídas neste conjunto as transferências estaduais aos

municípios, determinadas pela Constituição. Os valores previstos
obedecem ao critério de repartição legalmente estabelecido e as
correções acompanham o crescimento dos tributos que as dão
origem.

Os valores das transferências realizadas em 2006 e 2007, o valor
orçado para 2008 e os previstos para 2009 a 2011 estão
apresentados na tabela 2.21.

* - A Tabela 2.21 - Estado de Minas Gerais - Transferências a
Municípios - R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 22.5.2008.

Outras Despesas Correntes
A projeção da despesa relativa a Outras Despesas Correntes teve

como parâmetro a lei orçamentária de 2008, acrescida de crédito
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suplementares concedidos neste exercício, com repercussão para
2009.

Considerou-se também a contrapartida de recursos do Tesouro
Estadual a convênios previstos para o próximo exercício, e ainda, o
cumprimento de todas as vinculações constitucionais e legais, dentre
as quais se destacam aquelas vinculações destinadas à educação, à
pesquisa e às ações e serviços públicos de saúde.

Os valores efetivamente gastos pelo Estado nestes itens nos anos
de 2006 e 2007, que compõem o orçamento para 2008 e os previstos
para 2009 a 2011, estão listados na tabela 2.22.

* - A Tabela 2.22 - Estado de Minas Gerais - Outras Despesas
Correntes - R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 22.5.2008.

Despesas de Capital
A despesa de capital foi estimada considerando os investimentos

estritamente necessários para dar continuidade aos compromissos já
assumidos, especialmente para os Programas Estruturadores. O
resultado fiscal obtido a partir de 2004 e mantido até o presente
exercício será, nos termos orçamentários, revertido preferencialmente
em investimentos nos Programas que pretendam mudar a realidade
sócio-econômica do Estado. As diretrizes para 2009 são, portanto, de
manutenção do rigoroso controle de custeio da máquina pública e de
atendimento, por meio de maiores investimentos, às demandas da
sociedade.

Os valores das despesas de capital, referentes aos investimentos e
às inversões financeiras, executados em 2006 e 2007, os orçados
para 2008 e os previstos para 2009 a 2011 são os constantes da
tabela 2.23.

* - A Tabela 2.23 - Estado de Minas Gerais - Despesas de Capital -
R$ milhões correntes - 2006-2011 - (Investimentos e Inversões
Financeiras) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

No que se refere às despesas de capital com as Amortizações da
Dívida, a tabela 2.24 mostra os dados efetivados nos anos de 2006 e
2007, o previsto no orçamento para 2008 e os valores apurados para
2009 a 2011 em consonância com os parâmetros estabelecidos nos
contratos de financiamento.
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* - A Tabela 2.24 - Estado de Minas Gerais - Despesas de Capital -
R$ milhões correntes - 2006-2011 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

Reserva de Contingência
Os valores da Reserva de Contingência que compuseram os

orçamentos de 2006 a 2008 e os previstos para 2009 a 2011 estão
descritos na tabela 2.25.

Os valores projetados para a LDO foram determinados num patamar
tal que possibilite a manutenção de uma disponibilidade de recursos
necessários para atender eventuais imprevistos.

* -  A Tabela 2.25 - Estado de Minas Gerais - Reserva de
Contingência foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o
Resultado Primário

O Resultado Primário indica o excedente das Receitas Primárias
sobre as Despesas Primárias.

A tabela 2.26, em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de
Responsabilidade Fiscal, apresenta os resultados primários
alcançados pelo Estado de Minas Gerais em 2006 e 2007, o orçado
para 2008 e os previstos para 2009 a 2011. Os valores estimados
resultam das projeções previamente indicadas nesse Demonstrativo.

* - A Tabela 2.26 - Governo de Minas Gerais - Lei de Diretrizes
Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais 2009 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 22.5.2008.

Deve-se ressaltar que o cálculo da Meta de Resultado Primário
obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através
das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional,
relativas às normas da contabilidade pública.

V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o
Resultado Nominal

A metodologia e a memória de cálculo do Resultado Nominal têm
como referência o artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade
Fiscal. Os valores alcançados nos períodos de 2006 e 2007, os
valores orçados para 2008 e os projetados para 2009 a 2011 estão
apresentados na tabela 2.27. Os resultados nominais esperados para
2009 a 2011, resultam das estimativas de receitas e de despesas
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indicadas nos itens anteriores, bem como da projeção que se fez para
a evolução da dívida consolidada líquida.

* - A Tabela 2.27 - Governdo do Estado de Minas Gerais - Meta
Fiscal - Resultado Nominal - Exercício 2006 a 2011 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

VI - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o
Montante da Dívida Pública

A Dívida Consolidada Líquida corresponde à dívida pública
consolidada deduzida as disponibilidades de caixa, as aplicações
financeiras e os demais haveres financeiros.

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a tabela 2.28 apresenta a apuração da
Dívida Consolidada Líquida do Estado de Minas Gerais no período de
2006 e 2007, a orçada para 2008, e a prevista para o período de 2009
a 2011.

Os valores de 2006 e 2007 foram extraídos dos Balanços Gerais do
Estado, o de 2008 foi extraído do orçamento para 2008 e os de 2009 a
2011 foram estimados em função dos termos dos contratos de
atualização dos estoques dos diversos componentes da dívida,
mobiliária e outros, deduzidos os valores previstos do Ativo Disponível
e dos Haveres Financeiros previstos para esses anos.

* -   A Tabela 2.28 Governo do Estado de Minas Gerais - Meta Fiscal
- Montante da Dívida - Exercício: 2006 a 2011 foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 22.5.2008.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II.2 - Avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior

(Inciso I § 2ºArt. 4º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio
de 2000)

Este demonstrativo visa cumprir determinação do inciso I, § 2º, do
art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e seu objetivo é comparar o
resultado alcançado em 2007 com as metas fixadas na Lei 16.314, de
10 de agosto de 2006, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2007 -
LDO 2007. A comparação é expressa na tabela 2 e elaborada
conforme a Portaria STN/MF 575, de 30 de agosto de 2007, que
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apresenta as receitas e as despesas previstas na meta de superávit
primário da LDO 2007 e os valores efetivamente realizados naquele
ano. São ainda destacadas as informações referentes ao resultado
nominal, à dívida pública consolidada e à dívida líquida consolidada.

As relações com o PIB seguem a forma adotada no Anexo III.2 do
projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2009 – LDO 2009 da
União, já com os novos valores calculados com a nova metodologia
de apuração do produto interno bruto.

*-  A Tabela Governo do Estado de Minas Gerais - Lei de Diretrizes
Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais - Avaliação do cumprimento
das Metas Fiscais do Exercício Anterior 2009 - AMF - Tabela 2 (LRF,
art. 4º, § 2º, Inciso I) em R$ milhares foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

O superávit primário de R$ 1.687 milhões previstos para 2007
correspondia a 0,07% do PIB nacional então projetado de R$2.559
bilhões. O resultado alcançado pelo estado foi nominalmente superior
ao previsto e atingiu R$ 2.309 milhões, equivalente a 0,09% do PIB. A
meta do superávit primário estadual era condizente com a do governo
federal de 4,25% para o setor público consolidado, na qual o conjunto
formado por estados, municípios e suas estatais – governos regionais
- alcançaria um superávit primário correspondente a 1,1% do PIB.
Assim, a meta de 0,07% do PIB estabelecida pela LDO 2007 para o
Estado de Minas Gerais contribuiria com 6,36 % do total previsto para
os governos regionais.

No que diz respeito ao resultado alcançado em 2007, as estatísticas
do Banco Central do Brasil - BACEN - registram a obtenção, pelos
governos regionais, de superávit primário de R$ 30.259 milhões, dos
quais R$ 25.998 milhões auferidos pelos estados. Ao se cotejar esses
valores com o de R$ 2.309 milhões de superávit primário obtido por
Minas Gerais, apura-se que o estado contribuiu com 8,88% do
superávit primário dos estados e com 7,63% do alcançado pelos
governos regionais. Ou seja, o superávit primário de Minas Gerais não
apenas superou a meta estabelecida na LDO 2007, mas, ainda,
contribuiu em proporção maior que a prevista para a meta do setor
público consolidado. Evidencia-se assim a harmonia do desempenho
de 2007 com a política fiscal estabelecida para o país.
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O resultado primário alcançado pelo estado em 2007 confirma uma
seqüência de superávits ao longo dos últimos anos e resulta tanto da
política de melhoria nas condições de obtenção de receitas, quanto do
gerenciamento intensivo dos gastos públicos. Conforme se observa na
tabela 2, a receita não-financeira superou em 10,03% a previsão da
LDO 2007, enquanto a despesa não-financeira ficou 8,35% acima da
prevista.

A arrecadação tributária do estado atingiu R$ 21.621 milhões, sendo
responsável por 68,55% das receitas primárias. Nesse conjunto o
ICMS se destaca como principal fonte de arrecadação, representando
60,14% da receita primária em 2007. A arrecadação do imposto
cresceu 13,90% em relação à de 2006, superando o crescimento de
9,68% observado na variação nominal estimada pelo Banco Central
do Brasil para o PIB, uma das variáveis utilizadas para a projeção de
receitas tributárias. Assim, o desempenho na arrecadação do tributo
reflete o esforço da administração estadual na melhoria de obtenção
de receitas próprias e responde pela obtenção de receitas primárias
em proporção superior à prevista na LDO 2006.

O volume da receita primária alcançado em 2007 permitiu ao Estado
expandir suas despesas primárias, por meio da reprogramação
financeira, complementações e suplementações orçamentárias. Isto
possibilitou uma recomposição salarial, elevando-se a despesa com
pessoal em 11,60% em relação a 2006, sendo o principal item de
despesa primária, representando 48,81% desse total. Portanto, a
despesa com pessoal cresceu nominalmente acima da inflação do
período medida pelo IPCA de 4,46%.

O total dos investimentos realizados pelo Estado de Minas Gerais
em 2007 alcançou o montante de R$ 2.821 milhões, nominalmente
superior em 3,98% ao realizado em 2006. Os acréscimos observados
em investimentos têm ocorrido sem prejuízo da responsabilidade fiscal
e mantendo-se o equilíbrio na execução orçamentária, alcançado
desde 2004.

O resultado primário é somado às receitas financeiras como fonte
para custear as despesas financeiras de concessão de empréstimos
pelos fundos estaduais e de pagamento dos encargos e amortizações
da dívida pública estadual. As principais receitas financeiras são as
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propiciadas por aplicações, por operações de crédito liberadas em
favor do estado e por amortizações dos empréstimos concedidos
pelos fundos estaduais. Em 2007, as receitas financeiras somaram
R$1.090 milhões, montante correspondente a 87,70% do previsto na
LDO-2007 e que, acrescidas ao superávit primário, totalizaram R$
3.399 milhões. Já as despesas financeiras perfizeram R$ 3.209
milhões, correspondendo a 9,51% acima do previsto. A superação do
montante previsto de despesa financeira decorreu do maior volume
destinado ao pagamento de encargos e amortizações da dívida,
notadamente nos contratos de renegociação com a União e para o
saneamento do sistema financeiro estadual no qual os pagamentos
feitos à União pelo estado são vinculados à evolução da receita.

Em 31/12/2007, a dívida pública consolidada de Minas Gerais
alcançou o montante de R$ 52.148 milhões, 1,61% superior ao
estabelecido na meta para 2007. O crescimento do saldo da dívida
ocorreu em função da variação no IGP-DI, que corrige o seu estoque,
e da incorporação de parte dos encargos que superam o valor a ser
pago relacionado com a receita líquida real.

Quanto à dívida líquida consolidada – DLC -, apurou-se saldo de R$
44.693 milhões ao final de 2007, inferior em 0,10% ao valor projetado
na LDO-2006. O saldo da DLC, menor que o indicado, resultou do
baixo crescimento da dívida pública consolidada, quanto da maior
variação das deduções (ativo disponível e haveres financeiros) que
elevou-se em 13,28% em relação ao projetado para 2007. Por ocasião
da elaboração da LDO-2007 foi indicado que a DLC representaria
88,96% da dívida pública consolidada. Na apuração do exercício
verificou-se que o percentual alcançado foi de 85,70%, diferença entre
os percentuais devida principalmente ao crescimento observado nos
saldos do ativo disponível e haveres financeiros.

Assim, a DLC observada em 2007 equivaleu a 1,75% do PIB
brasileiro, percentual inferior aos 2,08% indicados na LDO-2006. Em
decorrência, apura-se que o resultado nominal alcançado em 2007 foi
de R$2.941 milhões, ou 0,11% do PIB nacional, representando
geração de déficit nominal menor que o indicado na LDO-2006,
quando se calculou resultado nominal negativo de R$3.311 milhões,
ou 0,13% do PIB. Isto significa que o estado logrou reduzir o resultado
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nominal em proporção superior ao contido na LDO-2004. O Banco
Central do Brasil estima em R$10.336 milhões o resultado nominal
dos estados. Portanto, em termos da representatividade em relação à
estimativa para o conjunto, observa-se que Minas Gerais perfez
28,45% do total dos estados.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II.3 - Metas Anuais nos Três Exercícios Anteriores
Em atendimento ao disposto no inciso II do parágrafo único do artigo

4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, é aqui apresentada a evolução
das metas anuais fixadas. A parte superior da tabela 3 apresenta, a
preços correntes, o comparativo das metas anuais fixadas nos três
exercícios anteriores com as projetadas para o período 2009-2011. Já
a parte inferior da tabela 3 expressa o comparativo a preços
constantes de 2008, adotando-se as variações anuais, previstas nas
respectivas leis de diretrizes orçamentárias, para o Índice de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA, como fator para a atualização dos
valores.

* -  A tabela Governo do Estado de Minas Gerais - Lei de Diretrizes
Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais - Metas Fiscais Atuais
comparadas com as fixadas nos Três Exercícios Anteriores 2009 -
AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso II) em R$ milhares foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

As metas fixadas para o superávit primário de 2009 a 2010,
destacadas na tabela 3, apresentam trajetórias ascendentes,
expressas pelas variações positivas e superiores às das taxas de
inflação. Em 2009, devido entre outras coisas às recomposições
salariais, embora ainda haja previsão de significativo superávit
primário ele é inferior ao da meta do ano anterior. Porém, para os
anos subseqüentes projetam-se elevações substantivas nestes
valores, proporcionadas pelas previsões de incrementos reais na
receita primária superiores aos da despesa primária.

As metas fixadas de superávit primário no período para o Estado de
Minas Gerais harmonizam-se com as nacionais, atendendo “o objetivo
primordial da política fiscal, o de promover a gestão equilibrada dos
recursos públicos, de forma a assegurar a manutenção da
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estabilidade econômica e o crescimento sustentado”.
As metas fixadas para o superávit primário do estado propiciam,

parcialmente e mediante o pagamento de juros e amortizações, os
recursos que atenuam a evolução projetada de saldos crescentes
para a dívida pública consolidada (DPC) e para a dívida consolidada
líquida (DCL). Em quase todos os anos contemplados na tabela 3
observam-se crescimentos nos saldos anuais, a preços correntes,
dessas dívidas, impulsionados, em especial, pela variação projetada
do IGP-DI acrescida da taxa de juros média de 7,04% anuais que
incidem hoje sobre os contratos de renegociação da dívida estadual
com a União e para o saneamento dos bancos estaduais.

Por fim, os resultados nominais indicados nos anos da tabela 3
apresentam, a partir de 2010, valores que representam quedas,
indicando, assim, a possibilidade de maior redução do resultado
nominal do Estado como proporção do PIB, na mesma direção
apontada pela política fiscal do país de queda da divida pública
consolidada do setor público como proporção do PIB.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II .4 - Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido
(Inciso III § 2°, Art.4º, da Lei Complementar Feder al nº 101, de 4 de

maio de 2000)
Este demonstrativo apresenta a evolução do patrimônio líquido da

Administração Pública do Estado de Minas Gerais nos exercícios de
2005 a 2007, bem como as informações relativas ao Regime
Previdenciário, em consonância com o inciso III, § 2º do Art. 4º da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

* -  A tabela Governo do Estado de Minas Gerais - Lei  de Diretrizes
Orçamentárias - Anexo de Metas Físicas - Evolução do Patrimônio
Líquido 2009 - AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III) em reais
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

De 2005 para 2006 observa-se uma redução do passivo a
descoberto, em decorrência da apuração do resultado patrimonial
positivo, fruto do superávit orçamentário fiscal e das operações ativas
resultantes e independentes da execução orçamentária que foram
superiores às operações passivas.
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Em 2007, o passivo a descoberto sofreu um acréscimo devido à
apuração do resultado patrimonial deficitário no exercício em questão.
Embora o resultado orçamentário do Estado tenha sido superavitário,
foram registradas em 2007 reavaliações da dívida interna e
incorporação de parcelas ao saldo devedor que contribuíram para a
formação do resultado patrimonial negativo.

Quanto à evolução do patrimônio líquido do Regime Previdenciário,
observa-se uma redução de 5,77% de 2006 para 2007, justificada pela
diminuição no patrimônio do IPSEMG - Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais, FUNFIP - Fundo Financeiro de
Previdência e FUNPEMG – Fundo de Previdência do Estado de Minas
Gerais. Em 2006 foram feitos ajustes de reservas de benefícios
concedidos das pensões de ex-servidores estaduais pelo IPSEMG. No
FUNPEMG foi registrada uma transferência do saldo da conta contábil
“Reserva de Contingência” do grupo do Patrimônio para a conta
“Provisão Atuarial para Contingências de Benefícios” do grupo do
Exigível a Longo Prazo, em atendimento à Portaria nº 95 de
06/03/2007, do Ministério da Previdência Social, que aprova
alterações no Plano de Contas, no Manual das Contas, nos
Demonstrativos e nas Normas de Procedimentos Contábeis aplicados
aos Regimes Próprios de Previdência Social. Quanto ao FUNFIP, a
redução foi em decorrência da apuração negativa do resultado do
exercício.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II.5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação
de Ativos

(Inciso III, §2°, do Art.4º da Lei Complementar Fed eral nº 101, de 4 de
maio de 2000)

Este demonstrativo tem como finalidade destacar a receita de capital
oriunda da alienação de ativos, bem como sua aplicação em despesa
de capital nos exercícios de 2005 a 2007 em consonância com o
inciso III, § 2º do Art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme
disposto no Art. 44 da referida lei, é vedada a aplicação de receita de
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se
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destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio
dos servidores públicos.

* - A Tabela Estado de Minas Gerais - Lei de Diretrizes
Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais - Origem e Aplicação dos
Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos 2009 - AMF - Tabela 5
(LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III) em reais foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

A receita de alienação de ativos em 2007 sofreu uma redução de
9,88% em relação a 2006. Foi percebido um aumento na alienação de
bens móveis, porém a alienação de bens imóveis sofreu um
decréscimo de 54,15%.

Na alienação de bens móveis, responsável por 85,68% da alienação
de ativos, constata-se que R$19,342 milhões foram arrecadados pelas
unidades 1911 - EGE Secretaria da Fazenda - Encargos Diversos e
9999 - EMG – Administração Direta, referentes ao saneamento do
sistema financeiro - CREDIREAL e BEMGE. O restante, R$ 9,315
milhões, refere-se às classificações:

- “Outras Alienações de Bens Móveis” registrados pelas unidades
9999 - EMG - Administração Direta, 2371 – Instituto Mineiro de
Agropecuária, 1091 - Procuradoria Geral de Justiça e 1011 -
Assembléia Legislativa.

- “Alienação/Resgate de Letras Financeiras do Tesouro” arrecadado
integralmente pela unidade 1911 - EGE Secretaria da Fazenda -
Encargos Diversos.

- “Alienação de Títulos Mobiliários”, registrado integralmente pela
unidade 2011 - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais.

A alienação de bens imóveis, que representou 14,32% da alienação
de ativos, foi registrada pelas unidades  orçamentárias  2111 -
Fundação Ruralminas, 9999 - EMG - Administração Direta, 3051-
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

A aplicação dos recursos da alienação de ativos em 2007 também
sofreu redução em relação a 2006, cerca de 28,43%, correspondendo
a R$ 26,455 milhões, distribuída entre os grupos de despesa
Investimentos, que representaram 99,86% do total realizado e
Inversões Financeiras.
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Do total aplicado no grupo “Investimentos”, 65,42% foram realizados
pela Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas referindo-
se a obras e instalações, auxílios e serviços de terceiros - Pessoa
Jurídica. O restante foi executado pelo Departamento de Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, Instituto Mineiro de Agropecuária e demais
unidades, decorrente da execução de obras e instalações e aquisição
de imóveis e materiais permanentes.

Concluindo, ressaltamos que, devido ao equilíbrio entre as receitas
realizadas e a aplicação dos recursos da alienação de ativos no
decorrer dos exercícios analisados, o saldo financeiro passou de R$
14,657 milhões para R$ 21,647 milhões, representando um aumento
de 47,69% de um ano para o outro.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II. 6. A - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial - Ipsemg
(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de

maio de 2000)
1 -  Avaliação da Situação Financeira - Ipsemg
A receita própria realizada no exercício de 2007 somou

R$513.444.114,43 e foi superior à receita total de 2006 em 13%. A
Tabela nº 03 demonstra a receita realizada comparada com a
estimada:

* -  A Tabela nº 01 - Comparativo da Receita Orçada com a
Realizada foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

A execução orçamentária da despesa de 2007 somou R$
559.817.997,62, e foi 16,94% maior do que a executada em 2006, e
em relação às despesas orçadas para o exercício teve o seguinte
comportamento:

* -  A Tabela nº 02 - Comparativo da Despesa Orçada com a
Realizada foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Verifica-se que houve um índice de execução médio de 97%, o que
indica um bom aproveitamento das dotações.

A gestão orçamentária do exercício apresentou um déficit de R$
46.373.883,19, e teve como fator relevante o empenhamento dos
precatórios do exercício, como se demonstra na tabela abaixo:
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* - A Tabela nº 03 - Demonstrativo da Execução Orçamentária foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Se viesse a receita correspondente ao valor R$ 68.276.365,00,
referentes aos precatórios e sentenças judiciais, como foi inseridos na
proposta orçamentária, o Instituto apresentaria um resultado positivo
no valor de R$ 21.902.481,81.

As receitas diretamente arrecadadas pelo IPSEMG, totalizaram no
exercício de 2007 R$ 513.444.114,43. Demonstramos abaixo a
variação de 2006 para 2007:

* -  A Tabela nº 04 - Comparativo da Receita Arrecadada - 2006 -
2007 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  O Gráfico nº 01 - Demonistrativo da Receita Arrecadada em 2006
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  O Gráfico nº 02 - Demonistrativo da Receita Arrecadada em 2007
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Destaca-se do demonstrativo anterior, que as receitas de
contribuições, apresentaram uma variação positiva de 8,46% com
relação à executada em 2006.

Das receitas arrecadadas o valor de R$ 391.842.602,20,
destinaram-se ao financiamento da saúde, enquanto R$
44.187.116,72 para o custeio da Previdência – Outros (Convênios,
Prefeituras, Cartórios, etc), incluindo R$ 2.856.782,67 para o custeio
do FUNPEMG.

As receitas patrimoniais registraram também uma variação positiva
de 31,26% em relação a 2006, decorrente de aplicações financeiras e
receita de aluguéis.

As receitas de serviços tiveram aumento de 22,57% em 2007, e as
principais arrecadações nesta rubrica é a co-participação dos serviços
odontológicos e a taxa de administração do FUNPEMG.

Em 2007 houve recebimento da dívida do Tesouro do Estado no
valor de R$ 35.532.541,90, representando 66,67% do total da
arrecadação de Outras Receitas Correntes.

As receitas de capital aumentaram 16,5% em relação a 2006.
O comportamento das Receitas próprias do Ipsemg, constituídas por

receitas de saúde, previdência de convênios, patrimoniais e outras
receitas correntes, está demonstrado na Tabela nº 09:
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* - A Tabela nº 05 - Comportamento da Receita Própria (%) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  O Gráfico nº 03 - Comportamento da Receita Própria foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Os gastos totais no exercício no montante de R$ 559.817.997,62
resultaram numa despesa a maior de 16,94%, em termos nominais,
comparados com os do exercício de 2006.

* -  A Tabela nº 06 - Comparativo das Despesas Realizadas - 2006 -
2007 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* - O Gráfico nº 04 - Comparativo das Despesas Realizadas - 2006 -
2007 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Os precatórios e as sentenças judiciais de pensão estão
computados no grupo outras despesas correntes.

As despesas inscritas em restos a pagar a processar no final do
exercício de 2007, atingiram R$ 49.865.642,41, sendo R$
49.301.166,05 de 2007 e R$ 564.476,36 de 2006 e podem ser
sintetizadas no quadro abaixo por grupo de despesas principais.

* -  A Tabela nº 07 - Restos a Pagar não Processado foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Das despesas empenhadas e não processadas no exercício,
83,17% referem-se às despesas com assistência médica, as quais
não puderam ser liquidadas no exercício porque estavam em trânsito
junto aos prestadores de serviços ou nas unidades em
processamento.

A estimativa da receita para o exercício de 2008 é de R$
542.117.630,00.

À consideração.
Áurea Vieira Gomes de Alcântara
Chefe do Departamento Contabilidade e Finanças
MASP 367.346-4 - CRCMG 78.111

Parecer da Situação Atuarial do Ipsemg
O parecer tem o objetivo de apresentar a situação atuarial do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, na
data-base de 31/12/2007, relativa ao exercício do ano de 2007.

O parecer tem o objetivo de apresentar a situação atuarial do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, na
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data-base de 31/12/2007, relativa ao exercício do ano de 2007.
Em virtude da Lei Complementar Estadual no. 64/2002 ter

transferido as obrigações do benefício de pensão para o Regime
Próprio de Previdência Social, consubstanciado pelos fundos
FUNPEMG e FUNFIP, restou ao IPSEMG, como compromisso
atuarial, apenas os remanescentes da carteira de pecúlio/seguro
coletivo, as responsabilidades ainda não extintas do Fundo Supletivo
e os valores relativos aos fundos hipotecários.

Assim sendo, a posição das reservas e fundos relativas aos
compromissos remanescentes, registram, em 31/12/2007, o seguinte:

Reserva Técnica de Seguro Coletivo ................... R$ 426.592,36
Reserva Técnica de Pecúlio ................................. R$ 1.326.447,69
Fundo de Garantia Hipotecária .......................... ...R$ 2.608.173,36
Fundo de Garantia Bancária ................................. R$ 453.918,97
Esses fundos e reservas serão mantidos até a extinção dos

compromissos aos quais se referem, sendo movimentados, no
decorrer de cada exercício, em função do risco expirado do período.

Sendo esse o nosso parecer,
Marcelo Nascimento Soares
Assessor Técnico-Atuarial

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II.6. B - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial - Funpemg
(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de

maio de 2000)
1 -  Avaliação da Situação Financeira - Funpemg
Encaminhamos a avaliação da situação financeira do Fundo de

Previdência do Estado de Minas Gerais para atender o disposto no
inciso IV, § 2º, do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

O Fundo iniciou suas atividades operacionais no exercício de 2007
com um saldo disponível de R$ 262.694.660,23 e terminou o exercício
com um saldo de R$456.249.555,38, aplicados da seguinte forma:

* -  A Tabela nº 01 - Demonstrativo de Investimentos (Em R$) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Do saldo total, 25,47% estão aplicados em Títulos de
Responsabilidade do Tesouro - Pós fixado e 74,53% em Fundos de
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Investimentos, de acordo com as condições preestabelecidas pela
Resolução CMN 3.244/2004 e a partir de 26/10/2007 pela Resolução
CMN 3.506, observando as condições de segurança, rentabilidade,
solvência e liquidez.

* -  O Gráfico nº 01 - Evolução do saldo do Funpemg foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

O Fundo encerrou o exercício de 2002 com um disponível de R$
7.947.142,44 passando em 2007 com saldo de R$ 456.249.565,38,
evoluindo em 5 anos, 5.641,05%

O Funpemg encontra-se em fase de capitalização, não executando
despesas em seu orçamento, apenas são orçadas e contabilizadas
suas receitas. Demonstramos abaixo a previsão e execução da receita
em 2007.

* -  A Tabela nº 02 - Receita Prevista e Arrecadada em 2007 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Em 2007, o Funpemg apresentou uma Receita de Contribuições de
R$ 154.557.215,38 e Receita Patrimonial de R$ 38.997.689,77, já
deduzidos a desvalorização dos títulos do governo federal, totalizando
R$ 193.554.905,15.

A receita orçada em 2007 foi de R$ 155.339.248,00 e a arrecadada
foi de R$ 193.554.905,15, apresentando, portando, um excesso de
arrecadação de R$ 38.215.657,15.

As receitas de contribuições, superaram a estimativa inicial em
37,63%, representando R$ 154.557.215,38.

A receita patrimonial decorrente de rendimentos de aplicações
financeiras foi projetada baseando-se em percentuais mensais da taxa
selic superiores aos percentuais verificados no período em questão,
conforme dados fornecidos à época por Instituições Financeiras,
motivo pelo qual não alcançou o valor estimado.

As receitas arrecadadas no exercício de 2007 totalizaram R$
193.554.905,15 e foram superiores as de 2006 em 52,59% conforme
quadro abaixo:

Em 2007 foi criado evento para Deduções de Receita – Perda de
Aplicação em Título de Responsabilidade do Governo Federal,
atendendo exigências do Ministério da Previdência Social para os
Regimes Próprio de Previdência.
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Em fevereiro de 2007, o FUNPEMG teve uma perda nas aplicações
em Títulos do Governo Federal - LFT, no valor de R$ 47.586,98,
representando apenas 0,12% da receita patrimonial no exercício.

* -  A Tabela nº 03 - Comparativo das Receitas Realizadas - 2006 -
2007 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  O Gráfico nº 02 - Comparativo de Receita Realizada - 2006/2007
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Verifica-se pelo gráfico acima que as receitas de contribuição
patronal e contribuição do servidor tiveram um crescimento bastante
acentuado.

O acréscimo nestas receitas é decorrente da mudança da taxa de
repasse da contribuição que no início do ano passou de 5 e 10% para
6% e 12%, bem como, admissão de servidores do Estado no novo
regime previdenciário.

A compensação financeira decorrente de convênio celebrado entre o
Estado de Minas Gerais e o Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS), teve queda em 2007 em relação a 2006, em função dos
processos compensados pelo Estado ter sido maior que o número de
processos compensados pelo INSS.

A receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras teve um
crescimento de 48,07% em 2007.

2 - Passivo Atuarial
A Portaria nº 95 de 06/03/2007, do Ministério da Previdência Social

alterou o Plano de Contas aprovado pela Portaria MPS nº 916/2003.
Novas contas foram criadas e a principal mudança para o Fundo foi a
transferência da Reserva de Contingência do Patrimônio para o Grupo
do Exigível a Longo Prazo, passando o saldo para a Conta Provisão
Atuarial para Contingências de Benefícios.

As provisões para Benefícios a Conceder são registradas
mensalmente seguindo dados elaborados por Atuário. Já as Provisões
Atuariais para Ajustes do Plano são contabilizadas anualmente,
também baseadas em parecer atuarial.

O Passivo Atuarial está registrado no Exigível a Longo Prazo e está
coberto pelas aplicações realizadas.

* -  A Tabela n 04 - Demonstrativo das Provisões (Em R$) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.
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O desempenho econômico financeiro do FUNPEMG foi positivo em
R$ 193.554.905,15 e levado à conta de Provisões de Benefícios a
Conceder e Provisões Atuarias para Ajustes do Plano.

Todas as reservas, tanto previdenciária quanto a de contingência,
estão aplicadas em Bancos Conta Movimento e Investimentos, no
total de R$ 456.249.565,38.

Áurea Vieira Gomes de Alcântara
Departamento de contabilidade e Finanças
2 - Avaliação da Situação Atuarial - Funpemg
Face às disposições da Lei Complementar Estadual 64, de 25 de

março de 2002, podem ser identificadas as seguintes categorias de
participantes, no Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas
Gerais:

a) Categoria de Segurados Ativos em Transição: servidores ativos
cujo provimento ocorreu até 31/12/2001;

b) Categoria de Novos Segurados Ativos: servidores ativos cujo
provimento ocorreu a partir de 01/01/2002;

c) Categoria de Inativos e pensionistas em Transição: aposentados
e pensionistas cujo fato gerador do benefício ocorra até 31/12/2009.
Cabe salientar que os atuais aposentados e pensionistas incluem-se
na presente categoria;

d) Categoria de Novos inativos e pensionistas: aposentados e
pensionistas cujo fato gerador do benefício ocorra após 31/12/2009.

Para acolher essas categorias, a Lei Complementar Estadual 64,
com as alterações produzidas até a presente data, estabeleceu duas
figuras:

a) o FUNFIP – Fundo Financeiro de Previdência;
b) o FUNPEMG - Fundo de Previdência do Servidor Público de

Minas Gerais
As responsabilidades das duas figuras - FUNFIP e FUNPEMG -

pelos benefícios dos participantes do Regime Próprio de Previdência
do Estado de Minas Gerais, podem ser, de forma simplificada,
esboçada da seguinte forma:

a) FUNFIP: responsável pelos benefícios da Categoria de Transição
dos participantes ativos, inativos e pensionistas;

b) FUNPEMG: responsável pelos benefícios da Categoria de Novos
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dos participantes ativos inativos e pensionistas.
Concernente ao FUNPEMG, em 31/12/2007, identificamos 47.923

participantes ativos, com idade média de 38,0 anos, salário médio de
participação de R$ 1.289,40 e remuneração média de R$ 1.338,95.
Dos 47.923 participantes, 14.818 eram do sexo masculino e 33.105 do
sexo feminino.

No que se refere à posição e situação atuarial do Plano de
Benefícios do FUNPEMG, objeto da presente, observa-se um
superávit de R$ 9.445.446,21, na data-base de 31/12/2007, conforme
demonstrativo abaixo.

* -  A Tabela “Demonstrativo de Déficit e Superavit” - Descrição 2007
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Tal superávit foi integralmente destinado à constituição de Reserva
de Contingência, nos termos da legislação vigente.

Com relação à rentabilidade das aplicações, em conformidade com
a exigência legal e segundo os dados de receitas e despesas
financeiras do exercício do ano de 2007, verificamos que a
rentabilidade das aplicações do FUNPEMG foi superior ao mínimo
atuarial exigido de 11,47% (INPC + 6,00% aa), atingindo 11,82% no
exercício de 2007 e 51,96% nos últimos 3 exercícios (2007 incluso).
Tal situação é benéfica ao plano de benefícios, por propiciar a
constituição de reservas de contingência e permitir a redução dos
atuais níveis de contribuição a médio prazo.

Tendo em vista os resultados obtidos na avaliação realizada, por
meio da técnica de avaliação por valor presente e os obtidos pela
técnica de avaliação por projeção, é nosso entendimento e parecer
que o plano de custeio escalonado, estabelecido na LCE nº 64/2002,
com a redação vigente em 31/12/2007, poderá ser mantido para o
exercício do ano de 2008, devendo o mesmo ser executado em
conformidade com os percentuais previstos para o referido exercício.

Em virtude das disposições da Lei Complementar Estadual 64, o
FUNPEMG somente pagará benefícios a partir do dia 1o. de janeiro de
2010. Dessa forma, não há previsão de pagamento de benefícios pelo
FUNPEMG, para o período de 2008 a 2009.

Com relação ao passivo atuarial direto do FUNPEMG, compromisso
do mesmo para com seus segurados, consubstanciado por suas
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Reservas Técnicas, o mesmo é composto apenas pela Reserva
Matemática de Benefícios a Conceder, no montante de R$
446.804.119,17 (quatrocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e
quatro mil, cento e dezenove reais e dezessete centavos).

Cumpre-nos observar que na situação explicitada não foram
refletidos os impactos de ações judiciais porventura existentes,
relativas a questões trabalhistas ou relativas ao nível dos benefícios a
pagar, ou que possam vir a ser ajuizadas contra o FUNPEMG, contra
os empregadores dos participantes do plano do FUNPEMG ou ainda
contra seu gestor.

Marcelo Nascimento Soares, MIBA
Assessor Técnico em Atuária
Fernando Perez Ferreira
Gerente de Investimentos

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II. 6. C - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial - Funfip
(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de

maio de 2000)
1 - Situação Financeira-Atuarial do Fundo Financeiro de Previdência

do Estado de Minas Gerais FUNFIP
O presente tem como objetivo apresentar a situação financeira e

atuarial do FUNFIP, fundo em regime de repartição que compõe parte
do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores
Públicos do Estado de Minas Gerais, na data-base de 31/12/2007, à
luz das disposições legais da Emenda Constitucional nº 20/98, da
Emenda Constitucional nº 41/03, da Emenda Constitucional nº 47/05,
da Lei nº 9.717/98, da Portaria MPAS nº 4.992/99, bem como da Lei
Complementar Estadual (LCE) nº 64/02, com a redação vigente em
31/12/2007, e da Lei Complementar nº 101/00.

Face às disposições da Lei Complementar Estadual 64, de 25 de
março de 2002, podem ser identificadas as seguintes categorias de
participantes, no Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas
Gerais:

a) Categoria de Segurados Ativos em Transição: servidores ativos
cujo provimento ocorreu até 31/12/2001;
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b) Categoria de Novos Segurados Ativos: servidores ativos cujo
provimento ocorreu a partir de 01/01/2002;

c) Categoria de Inativos e pensionistas em Transição: aposentados
e pensionistas cujo fato gerador do benefício ocorra até 31/12/2009.
Cabe salientar que os atuais aposentados e pensionistas incluem-se
na presente categoria;

d) Categoria de Novos inativos e pensionistas: aposentados e
pensionistas cujo fato gerador do benefício ocorra após 31/12/2009.

Para acolher essas categorias, a Lei Complementar Estadual 64,
com as alterações produzidas até a presente data, estabeleceu duas
figuras:

a) o FUNFIP - Fundo Financeiro de Previdência;
b) o FUNPEMG - Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais
As responsabilidades das duas figuras - FUNFIP e FUNPEMG -

pelos benefícios dos participantes do Regime Próprio de Previdência
do Estado de Minas Gerais, podem ser, de forma simplificada,
esboçada da seguinte forma:

a) FUNFIP: responsável pelos benefícios da Categoria de Transição
dos participantes ativos, inativos e pensionistas;

b) FUNPEMG: responsável pelos benefícios da Categoria de Novos
dos participantes ativos inativos e pensionistas.

Concernente ao FUNFIP, objeto em análise, em 31/12/2007,
identificamos 136.060 benefícios de aposentadoria de servidores, com
benefício médio de R$1.692,11, e 32.961 benefícios de pensão.

Face a natureza orçamentária do FUNFIP, pois opera em regime de
repartição simples, não há o que dizer sobre rentabilidade de ativos
garantidores, bem como de reservas técnicas. O passivo atuarial é
representado pelas despesas correntes do mês ou do ano, conforme o
período considerado.

Contudo, é necessário estimar o compromisso atual líquido do Plano
de Benefícios da FUNFIP, como se regime capitalizado fosse, para
fins de comparação com o FUNPEMG. Sob essa ótica de análise,
estimamos e obtivemos, em função dos dados recebidos e dos
cálculos realizados o seguinte:

* - A Tabela “Quadro G - Compromisso Funfip (Reserva/Montante)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.
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Tendo em vista os resultados obtidos por meio da técnica de
avaliação por valor presente e os obtidos pela técnica de avaliação
por projeção, dada a natureza da FUNFIP e a forma de seu custeio,
entendemos que a garantia de sua perpetuidade, solvência e
capacidade de honrar seus compromissos para com os seus
segurados são as mesmas do Governo do Estado de Minas Gerais.

Nos termos da legislação vigente na data-base da presente
avaliação, o plano de custeio a ser executado no exercício do ano de
2008 deverá ser o seguinte:

a) servidores ativos: 11% do salário real de contribuição;
b) inativos e pensionistas: alíquota de 11% sobre a parte do

benefício de aposentadoria e pensão, conforme o caso, que exceder
ao teto de contribuição ao RGPS, observadas as isenções
estabelecidas em lei no caso das aposentadorias por invalidez e
pensões dessas decorrentes; e

c) entidades empregadoras: o dobro da contribuição de seus
respectivos servidores ativos.

Em caso de déficit do sistema, cabe ainda ao Estado aportar
recursos para a cobertura do mesmo, independentemente da
contribuição normal já vertida em virtude do plano de custeio.

Com relação aos critérios adotados e premissas de cálculo,
decorrentes do nível de informações disponíveis, a exemplo dos anos
anteriores, reitera-se a necessidade de levantamento do tempo total
de contribuição, participante a participante, para outros regimes de
previdência social, de maneira a melhor estimar a provável
compensação previdenciária desses, a data de concessão de
aposentadoria por tempo de contribuição ou idade, conforme o caso, e
melhor estimar os compromissos futuros do FUNFIP.

Cumpre-nos observar que na avaliação atuarial e no presente
parecer não foram refletidos os impactos de ações judiciais porventura
existentes, relativas a questões trabalhistas ou relativas ao nível dos
benefícios já pagos ou a pagar, ou que possam vir a ser ajuizadas
contra os empregadores participantes do RPPS, contra o próprio
FUNFIP ou contra os gestores do RPPS.

Belo Horizonte, 30 de março de 2008.
Marcelo Nascimento Soares, MIBA
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Atuário - IBA - Reg 759
Masp 1.077.087-3

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II. 6. D - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial - IPSM
(Art. 4º, § 2º, inciso IV da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de

maio de 2000)
Avaliação Atuarial 2008

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais - IPSM

Abril/2008
Introdução
A Lei Federal nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a Emenda

Constitucional nº. 20, de 16 de dezembro do mesmo ano, introduziram
profundas mudanças estruturais nos regimes próprios de previdência
social, com destaque a obrigatoriedade do caráter contributivo
estimado dentro de padrões atuarialmente definidos.

A progressiva ampliação da natureza e alcance dos benefícios
previdenciários, sem a criação da fonte de custeio atuarialmente
correspondente constituiu causa e denotação do desequilíbrio atuarial
do modelo previdenciário instalado até então.

Em particular nos Estados e Municípios, na maioria dos casos, não
foi utilizado para a constituição desses regimes nenhum tipo de estudo
atuarial, sendo a estrutura técnica e gerencial definida a bel prazer,
em destaque o plano de custeio. Em conseqüência, as alíquotas de
contribuição, na maioria dos casos, mostraram-se insuficientes para o
financiamento dos planos de benefícios que englobam em muitos
casos serviços assistenciais e de saúde resultando em grandes
desequilíbrios financeiros e atuariais dos regimes.

Contudo, ressaltamos os esforços do Governo, destacando a
evolução da legislação e fiscalização que visa tornar este Regime
estável, auto-sustentável, seguro, obedecendo ao princípio da
capitalização e, principalmente, justo em relação às perspectivas das
gerações atual e futura, de quem não se pode ser indefinidamente
exigível arcar pela via da carga tributário-contributiva, com ônus da
perpetuidade do modelo.
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Ao estabelecer normas gerais para a organização e funcionamento
dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, a Lei nº.
9.717/98 propiciou ainda a sua necessária e desejável padronização
normativa e conceitual em relação ao Regime Geral de Previdência
Social.

A partir da consolidação da Emenda nº. 20/98 ficou definido um novo
modelo previdenciário, com ênfase no caráter contributivo, na
necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial e na impossibilidade de
conceder benefícios distintos do Regime Geral de Previdência Social,
não sendo mais possível falar, com legitimidade, em Regime Próprio
de Previdência Social sem nele abranger, no mínimo, aposentadoria e
pensão por morte, sem diferenciar contabilmente benefícios
previdenciais e serviços não previdenciários, como a assistência à
saúde, e sem estruturá-lo em sólida e equilibrada base atuarial.

O fato de a Constituição Federal assegurar aos militares regras
próprias de aposentadoria, conforme art. 142, § 3º inciso X,
consubstanciada em Lei especifica, não altera a necessidade de
esboço de uma previdência própria, sólida e equilibrada, atuarialmente
e financeiramente.

A preocupação do IPSM, neste cenário, concentra-se inicialmente
no diagnóstico da questão previdenciária, que corre risco de tornar-se
insustentável em médio prazo, inviabilizando futuras concessões de
benefícios aos servidores militares, além de comprometer a
capacidade do Estado de investir em outras áreas prioritárias, como
segurança e educação.

Para tal diagnóstico, a Avaliação Atuarial é instrumento
imprescindível. A partir dos resultados, é possível apontar caminhos
para a elaboração de um plano de financiamento e gestão, dentro dos
limites impostos pela legislação vigente. É neste cenário que se
enquadra o estudo desenvolvido, da situação financeira e atuarial do
IPSM.

1.1 - IPSM
O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de

Minas Gerais - IPSM é uma entidade autárquica, dotada de autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro nesta Capital, vinculada à
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). É sucessor da
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Caixa Beneficente da Força Pública de Minas Gerais, criada pela Lei
nº. 565, de 19 de setembro de 1911, com a finalidade de prestar
assistência previdenciária aos seus segurados.

Atualmente, difere da maioria dos institutos de previdência, pois o
Plano de Benefícios do IPSM assegura apenas o pagamento de
pensões, alguns auxílios e assistência à saúde. Logo, o IPSM é a
entidade da administração com a maior capacidade de assumir a
tarefa complexa de gestão do regime de previdência com o
contingente de servidores da força militar do Estado.

Um regime de previdência equilibrado do ponto de vista financeiro e
atuarial é aquele em que há equilíbrio entre as contribuições exigidas
e os benefícios que serão pagos. Para tanto, o sistema não tem que
ser apenas contributivo, mas o somatório das contribuições tem que
ser em montante suficiente para fazer frente aos encargos do regime.
Esta situação deve-se ao fato de que a massa dos militares deve
renovar-se para promover o rejuvenescimento ou a manutenção do
perfil etário.

1.2 - Objetivo
Este estudo contempla a análise atuarial e financeira do plano de

benefícios previdenciais e assistência à saúde, onde é verificada a
estabilidade atual do regime e apresentado, caso necessário, um novo
redimensionamento de custeio que prestigie o equilíbrio e a
perpetuidade, por meio de:

- análise das atuais alíquotas de contribuição/custeio normal;
- análise dos regimes e métodos adotados e sua razoabilidade para

cada benefício;
- levantamento da necessidade do redimensionamento do custeio

normal para previdência e para assistência a saúde;
- análise da razoabilidade das premissas e hipóteses atuarias,

estruturais, econômicas e financeiras vigentes;
- análise do nível de solvência e do equilíbrio atuarial e financeiro; e
- estabelecimento de métodos de amortização para o custeio

suplementar dos benefícios oferecidos caso o regime apresente déficit
atuarial.

São apresentados, também:
- conceitos e definições;
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- categorias de segurados;
- premissas legais, técnicas e estruturais;
- estatística do grupo, estabelecida de acordo com a base cadastral

fornecida pelo Ente e Instituto;
- plano de benefício avaliado;
- metodologia utilizada - Nota Técnica Atuarial;
- resultado financeiro e atuarial de acordo com o plano de custeio

utilizado;
- projeções das receitas e despesas previdenciais; e
- parecer técnico.
A Reavaliação Atuarial possui data-base em dezembro de 2007.
1.3 - Conceitos e definições
Apenas para fins deste estudo conceituamos:
a) Regime Próprio de Previdência Social – RPPS: modelo de

previdência social dos servidores públicos de cargo efetivo da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos militares dos
estados e do Distrito Federal, incluídas suas autarquias e fundações;

b) Segurados: servidores regularmente inscritos no regime que
podem usufruir de seus benefícios, conforme a legislação pertinente;

c) Segurados ativos: servidores de cargo de provimento efetivo,
segurados do regime, em plena atividade profissional;

d) Dependentes: beneficiários com vínculo direto com os segurados
regularmente inscritos no regime como dependentes destes;

e) Segurados inativos, assistidos ou aposentados: segurados do
regime, em gozo de algum dos benefícios de prestação continuada do
plano;

f) Remuneração de contribuição: remuneração sobre o qual incide a
alíquota de contribuição do segurado;

g) Remuneração de benefício: remuneração sobre o qual será
calculado o benefício inicial do participante;

h) Ativo líquido: bens e direitos, líquidos dos exigíveis operacionais,
contingenciais e Fundos;

i) Contribuição Normal ou Custo Normal: montante ou percentual
destinado a custear os benefícios, em conformidade com o regime
financeiro e método atuarial adotado;

j) Contribuição Especial ou Custo Suplementar: montante ou
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percentual utilizado para amortizar déficits ou insuficiências apuradas
e levantadas em avaliação atuarial decorrentes de serviços passados;

k) Passivo Atuarial ou Reserva (provisões) Matemática: valor atual
dos benefícios futuros, líquidos do valor atuarial das contribuições
normais futuras, de acordo com os métodos e hipóteses atuariais
adotados. Obrigação do plano para com seus segurados em uma
determinada data;

l) Déficit Técnico: diferença, quando negativa, entre Ativo Líquido e o
Passivo Atuarial;

m) Superávit Técnico: diferença, quando positiva, entre Ativo Líquido
e o Passivo Atuarial;

n) Reserva (Provisão) Matemática de Benefício a Conceder: é a
diferença, calculada atuarialmente, entre o valor atual dos benefícios
futuros a conceder dos participantes ativos não classificados como
riscos iminentes, e o valor atual das contribuições normais futuras.
Obrigação do plano para com seus segurados ativos em uma
determinada data;

o) Reserva (Provisão) Matemática de Benefícios Concedidos: é a
diferença, calculada atuarialmente, entre o valor atual dos
compromissos futuros concedidos dos segurados inativos e
pensionistas e dos funcionários em atividade classificados como
riscos iminentes, e o valor atual das contribuições normais futuras dos
respectivos segurados e pensionistas. Obrigação do plano para estes
segurados em uma determinada data;

p) Mínimo Atuarial ou Exigível Atuarial ou Meta Atuarial: é a
rentabilidade mínima que os recursos garantidores, investimentos,
devem apresentar de forma a dar consistência ao plano de benefícios
e ao plano de custeio.

q) Pensionistas: os dependentes de segurados que auferem
benefício de pensão por morte.

1.4 - Categorias de segurados
De acordo com a Lei nº. 10.366/90 e demais alterações posteriores,

consideram-se segurados do RPPS em estudo:
- Em caráter compulsório:
o militar da ativa, da reserva remunerada e o reformado, exceto o

Juiz Militar do Tribunal de Justiça do Estado;
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o servidor civil da Polícia Militar alcançado pela Lei nº. 7.982/81,
impedido de se inscrever como contribuinte do IPSEMG; e

o servidor civil do IPSM e do sistema de ensino da Polícia Militar, a
que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei nº. 7.982/81.

- Em caráter facultativo:
aquele que, tendo perdido a condição de segurado compulsório,

manifestou-se com a opção no prazo de 60 (sessenta) dias.
- São considerados dependentes do IPSM:
o cônjuge, o companheiro (a) e o filho, de qualquer condição, menor

de vinte e um anos ou inválido;
os pais economicamente dependentes do segurado; e
o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e

um anos ou inválido, economicamente dependente do segurado.
Os cálculos dos benefícios foram realizados apenas para os grupos

cuja responsabilidade e ônus dos benefícios cabem ao regime,
conforme regulamento do plano de benefícios.

2 - Plano de Benefícios
- Plano de Benefícios
Para o IPSM consideramos o Plano Assistencial e o Previdencial,

dado que a Legislação que regulamenta o Instituto estabelece que a
assistência à saúde é um benefício previdencial, apesar da Legislação
Federal prever o contrário.

O Plano Previdencial é o conjunto de regras definidoras dos
benefícios de caráter previdenciário, bem como as relações jurídicas
estabelecidas entre seus segurados e o regime, comum à totalidade
das pessoas a ele asseguradas. Já o Plano Assistencial é aquele que
oferece aos seus segurados serviços assistenciais à saúde.

Para tanto, segue abaixo descrito, a relação de benefícios
estabelecidos conforme o Art. 12 da Lei nº. 10.366, de 28 de
dezembro de 1990 do Instituto de Previdência dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais:

I - Para o segurado:
assistência à saúde.
auxílio-natalidade;
auxílio-funeral.
II - Para o dependente:
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pensão;
pecúlio;
assistência à saúde
auxílio-reclusão;
auxílio-funeral.
2.1.1 - Auxílio-Natalidade
A legislação do IPSM (art. 15 da Lei nº. 10.366/90) estabelece que o

auxílio-natalidade é devido pelo nascimento de filho comum do
segurado com o cônjuge ou companheiro regularmente inscrito, no
valor de um salário mínimo vigente na ocasião do nascimento.

2.1.2 - Auxílio-Funeral
A Lei nº. 10.366/90 (art.32), atualizada pelo Art. 2º da Portaria n º

22/2000 assegura o pagamento de auxílio-funeral ao executor de
funeral de segurado, dependente, pensionista ou natimorto, filho de
segurado, em valor correspondente ao gasto efetuado, observando o
limite estabelecido de 75% da remuneração básica de Soldado de 1ª
Classe (soldo), que contempla o valor de R$ 1.467,29.

2.1.3 - Assistência à Saúde
A assistência à saúde compreende as ações de promoção,

prevenção e manutenção da saúde, prestada nos termos dos arts. 17,
18 e 19 da Lei nº. 10.366/90 e do Plano de Assistência à Saúde do
Sistema de Saúde PMMG – CBMMG - IPSM. As premissas e o estudo
atuarial em relação à assistência à saúde seguem no anexo IV.

2.1.4 - Pensão
O valor global da pensão será igual ao estipêndio de benefício do

segurado e distribuídos aos dependentes em cotas iguais, conforme
artigos 23 e 24 da Lei nº. 10.366/90.

2.1.5 - Pecúlio
Nos termos dos artigos 21 e 22 da Lei nº. 10.366/90, atualizada pela

Deliberação nº. 03/94, o pecúlio é devido aos dependentes do
segurado no valor do índice obtido multiplicando-se 0,04 (quatro
centésimos) pelo número de contribuições pagas e acrescentando-se
15 (quinze inteiros) ao resultado, observando-se o teto máximo de 500
(quinhentas) contribuições pagas, sendo este índice multiplicado pelo
valor da maior contribuição paga nos últimos 12 (doze) meses
anteriores ao óbito. Conforme art. 21, o pecúlio será rateado em



1056

partes iguais aos dependentes e, na falta dos mesmos, será rateado
entre os sucessores, definidos pela lei civil.

2.1.6 - Auxílio-reclusão
No artigo 20 da Lei nº. 10.366/90, o auxílio-reclusão é devido ao

dependente do segurado detento ou recluso, não albergado e
recolhido à prisão, a partir da data em que se verificar a perda total da
remuneração, e enquanto nessa situação, o valor corresponde a 70%
(setenta por cento) do valor da pensão e será distribuído entre os
dependentes na forma prescrita para este benefício.

3 - Metodologia e Hipóteses Empregadas na Avaliação Atuarial
Diante da natureza do estudo e das características do grupo a ser

analisado buscou-se identificar as contingências que mais se
aproximam da população. Logo, a importância em analisar as
experiências do Instituto no que diz respeito às estimativas das taxas
de mortalidade segregadas por estado do participante em cada uma
das idades, da experiência de entrada em invalidez, dentre outros.

No caso do estudo proposto, não foram estruturados testes de
aderência nas bases biométricas utilizadas por falta de um histórico
consistente que demonstrasse as estatísticas da variação da base
cadastral do Instituto por um período mínimo de 5 (cinco) anos. Neste
sentido, foram utilizados parâmetros mínimos estabelecidos pela
legislação, observando as peculiaridades do IPSM.

Para um grupo de segurados, a força de trabalho é reduzida pela
saída do empregado, por morte, invalidez e aposentadoria, sendo que
os elementos básicos de uma modelagem atuarial são as tábuas de
decrementos por morte, invalidez ou desligamento. Estes
decrementos podem ser combinados ou utilizados isoladamente.

As tábuas biométricas são, em via de regra, resultado de grandes
trabalhos de censo e ajustamentos elaborados, geralmente, por
iniciativa de Institutos de Aposentadoria, Seguradoras, Universidades
e pelo Governo em vários países. Estes trabalhos são publicados
oficialmente, podendo, a partir daí, serem usados pelos técnicos.

3.1 - Premissas Legais
- Lei nº. 10.366, de 28 de dezembro de 1990 (alterada pelas Leis nº.

12.565, de 07 de julho 1997 e Lei nº. 13.962, de 27 de janeiro de
2001) - Dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores
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Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM, sucessora da Caixa
Beneficente da Polícia Militar (CBPM);

- Decreto nº. 32.609, de 11 de março de 1991 – Aprova o Plano
Atuarial do IPSM;

- Emenda Constitucional nº. 20 – Modifica o sistema de previdência
social e estabelece normas de transição;

- Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998 – Dispõem sobre regras
gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados do
Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal.

- Portaria nº. 4.883, de 16 de dezembro de 1998, do Ministério de
Previdência - Regulamenta e tornam imediatos os efeitos da Emenda
Constitucional nº 20.

- Portaria nº. 4.992, de 05 de fevereiro de 1999, do Ministério da
Previdência – Estabelece as disposições para a definição e aplicação
dos parâmetros e diretrizes gerais previstas na Lei nº. 9.717/98;

- Lei nº. 16.717, de 31 de maio de 2007, que dispõe sobre os
reajustes nos valores dos vencimentos básicos e da remuneração
básica dos militares e bombeiros de Minas Gerais.

3.2 - Premissas e hipóteses técnicas
3.2.1 - Estruturais
- Sistema de Benefício Definido;
- 13 contribuições e benefícios anuais, excetuando-se as

peculiaridades dos auxílios;
- Composição Familiar: No presente estudo não foi utilizado a família

padrão ou efetiva visto a dificuldade de levantar os dados dos
dependentes. Assim consideramos o cônjuge do sexo feminino com
três anos mais e do sexo masculino três anos a menos.

3.2.2 - Financeiras e econômicas
- Taxa real de juros de 6% ao ano ou sua equivalência mensal;
- Custeio administrativo de 2%;
- Projeção de crescimento real anual de salários dos servidores

ativos: 10%;
- Projeção de crescimento real anual dos benefícios dos inativos e

pensionistas: 10%;
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- Fator de Capacidade dos Salários ou Fator de Determinação do
Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários: 100%;

- Fator de Capacidade dos Benefícios ou Fator de Determinação do
Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios: 100%.

3.2.3 - Biométricas
- Sobrevivência e mortalidade:
- Sobrevivência - AT 1949, como limite máximo de taxa de

mortalidade;
- Mortalidade - AT 1949, como limite mínimo de taxa de mortalidade.
- Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas, como limite mínimo de taxa

de entrada em invalidez;
- Mortalidade de Inválidos: experiência IAPC, como limite máximo de

taxa de mortalidade;
- Mortalidade de Ativos: obtida pelo método de Hamza a partir das 3

tábuas anteriores;
- Taxa de turn-over (rotatividade): Não considerado, 0% para todas

as idades.
3.3 - Regimes e métodos
Para os benefícios de auxílio-natalidade, auxílio-funeral, auxílio-

reclusão, pecúlio e pensão, foi adotado o Regime Financeiro de
Repartição Simples, onde as contribuições pagas por todos os
servidores do Instituto de Previdência dos Militares do Estado de
Minas Gerais, em um determinado período (um ano), deverão ser
suficientes para cobrir os benefícios pagos nesse período. O Regime
aplicado foi escolhido em virtude do caráter orçamentário.

Para os cálculos da reserva matemática de benefícios a conceder
(RMBaC) foi utilizado o método prospectivo que consiste em subtrair
dos valores atuais dos benefícios futuros (VABF) os valores atuais das
contribuições futuras (VACF). Vale ressaltar, que no regime de
Repartição Simples não há formação dessa reserva, visto que o valor
atual dos benefícios futuros em um ano é igual ao valor atual das
contribuições futuras no exercício.

No anexo III são apresentadas às formulações utilizadas nos
cálculos desta avaliação.

3.4 - Base cadastral
A população analisada engloba os segurados ativos, inativos,



1059

respectivos dependentes e pensionistas do Instituto de Previdência
dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM.

3.4.1 - Dados fornecidos
Os dados foram fornecidos, em arquivo magnético, formato “TXT”,

com data-base de 31 de dezembro de 2007, de acordo com o layout
fornecido pela Account Consultores e Auditores Atuariais, sendo os
mesmos descritos a seguir:

- Participantes Ativos:
Órgão; matrícula do servidor; sexo; data de nascimento; tempo de

serviço; data de ingresso na sua atual carreira; data ingresso no
serviço público; salário real de contribuição atual; salário real de
benefício atual; cargo; carreira.

- Participantes Inativos:
Órgão; matrícula; sexo; data de nascimento; tipo de benefício; data

início do benefício; valor do benefício; cargo do servidor instituidor;
carreira do servidor instituidor; data de nascimento do cônjuge se
houver; data de nascimento dos dependentes se houver; grau de
parentesco.

- Pensionistas:
Órgão; matrícula do instituidor da pensão; matrícula do pensionista;

data de nascimento; data início do benefício; benefício; duração da
pensão; cargo do servidor instituidor, carreira do servidor instituidor.

Após a recepção e análise dos dados, foram realizados testes de
consistência que indicaram a necessidade de algumas revisões e
correções:

- idade mínima de 18 anos;
- remuneração de Contribuição e Proventos limitados a R$

10.500,00;
- para as remunerações, proventos e pensões não informados ou

informados incorretamente, foi utilizado a média da população de cada
grupo;

- para datas não informadas ou informadas incorretamente, foi
utilizada a média da população de cada grupo;

- transferência para a base de inativos de servidores com idade
superior a 70 anos da base de ativos.

Uma vez efetuadas as revisões pertinentes, os dados foram
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agrupados e tabulados, de acordo com a necessidade do estudo. Os
resultados estatísticos encontram-se no anexo II, onde apresentam
um grupo de participantes, em 31 de dezembro de 2007, composto
por 46.007 segurados ativos, 19.373 inativos, 12.622 pensionistas e
124.842 dependentes. Dessa forma, quando comparada com a base
cadastral utilizada na última avaliação, percebemos que ocorreu uma
variação positiva na ordem de 4,49%, 3,13%, 1,34% e 0,90%,
respectivamente.

4 - Síntese dos Resultados da Avaliação Atuarial
Inicialmente ressaltamos que, os percentuais apresentados no plano

custeio definido neste item remetem ao equilíbrio financeiro e atuarial
do Plano de Benefícios e, a inaplicabilidade deste remeterá
futuramente ao incompleto desequilíbrio atuarial. Para tanto, cabe
informar os seguintes dados:

- Folha de Remuneração de Contribuição de Ativos e Proventos de
Contribuição de Inativos referente à data base de dezembro de 2007.

Mensal:
Ativos: R$112.037.940,08;
Inativos: R$74.387.358,11;
Total: R$ 186.425.298,19
Total Anual: R$ 2.423.528.876,47
Percebemos que a base de cálculo deste ano, quando comparada

com a do ano passado, sofreu uma variação positiva na ordem de
14,08%. Esta variação pode ser explicada pela entrada de novos
militares e pelo reajuste das remunerações dos ativos e dos proventos
de inativos.

- Déficit a amortizar (Repasses)
DA$ = superior ao montante de R$ 1.200.000.000,00
- Base de incidência: Folha de remuneração e proventos conforme o

Art. 3º da Lei nº. 10.366/90.
* - A tabela referente ao Total do custeio normal, sem considerar os

benefícios concedidos de pensão foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

Cumpre informar que, ocorreu queda no custeio de 1,63% neste ano
quando comparado com o resultado apresentado na avaliação atuarial
do ano passado.
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* - A tabela referente ao Total do custeio normal, considerando os
benefícios concedidos de pensão foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

Ressaltamos que, neste caso, quando comparado com o estudo
apresentado na avaliação atuarial do ano passado o custeio
apresentou uma queda de 1,23% neste ano.

O financiamento do Plano Previdenciário dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais é efetuado através de contribuições dos
segurados e do Ente. Atualmente essas contribuições são feitas
mensalmente, na forma que se segue:

Segurados: 8% (Sobre o total da folha de remuneração e de
proventos de contribuição dos segurados ativos e inativos);

Ente público: 20% (Sobre o total da folha de remuneração e de
proventos de contribuição dos segurados ativos e inativos).

Custeio Administrativo 2% (Sobre da folha de remuneração,
proventos e pensões dos segurados).

* -  A tabela referente ao Plano de Custeio Proposto - Previdência e
Assistência á Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo” de
22.5.2008.

5 - Parecer Atuarial
Esta Reavaliação Atuarial, do exercício de 2008, referente ao plano

de benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais foi realizada com dados fornecidos pelo
IPSM, à luz das disposições legais.

Posicionados em 12/2007, os dados cadastrais apresentaram
algumas inconsistências, dentre as quais podemos citar: idade mínima
de 18 anos; remuneração de Contribuição e Proventos limitados a R$
10.500,00; para as remunerações, proventos e pensões não
informados ou informados incorretamente, foi utilizado a média da
população de cada grupo; para datas não informadas ou informadas
incorretamente, foi utilizada a média da população de cada grupo;
transferência para a base de inativos de servidores com idade
superior a 70 anos da base de ativos.

Posterior as análises e adequações, verificamos que a base
constituída de 46.007 segurados ativos, 19.373 inativos, 12.622
pensionistas e 124.842 dependentes, apresentaram consistência
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satisfatória para a realização desta reavaliação.
Com o intuito de garantir a cobertura financeira dos benefícios

previdenciários e assistência à saúde, o Estado e os segurados do
IPSM vertem contribuições mensais para o Fundo da seguinte forma:
sendo 8% custeado pelos servidores ativos e inativos e 20% pelo
Ente, incidentes sobre a folha salarial dos ativos e inativos.

Conforme anexo IV, que trata da Avaliação Atuarial do segmento
Assistencial do Plano de Benefícios do IPSM, podemos concluir que
ocorreu uma redução de 1,67% na necessidade de custeio do ano de
2007 para 2008, desta forma o custeio para assistência a saúde será
de 28,38% do plano de custeio total, incidente sobre as remunerações
e proventos dos segurados discriminados no Art. 3º da Lei nº.
10.366/90.

Ressalta-se que no ano de 2007 foram realizados ajustes na
margem de segurança, acarretando a elevação no custeio total
assistencial do plano. Entretanto, para o exercício de 2008 foi mantida
mesma metodologia de cálculo, porém houve uma queda no custeio,
devido a um aumento mais significativo na receita quando comparado
com o aumento do número de ocorrências e valores com despesas
assistenciais.

Em contrapartida, os resultados da previdência apresentaram um
aumento do custeio, visto a proporcionalidade ao segmento da saúde,
porém o custo diminuiu explicado pelo aumento das despesas
previdenciárias ter sido inferior ao aumento da base de incidência,
calculado pelo regime de Repartição Simples que considera a
estimativa total de despesas dividida pela base de incidência das
contribuições (remuneração e proventos dos segurados de acordo
com o Art. 3º da Lei nº. 10.366/90).

Cumpre-nos informar ainda que, o Ente Público possui atualmente
junto ao Instituto uma dívida superior ao valor de R$
1.200.000.000,00, referente ao não recolhimento de contribuições
previdenciária da parte patronal e da soma das contribuições dos
servidores descontadas em folhas de pagamento igualmente não
repassadas.

Reiteramos que não houve negociação quanto ao parcelamento da
dívida e, portanto, optamos por não considerar o montante
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apresentado neste cálculo atuarial e, recomendamos que seja feito a
amortização através de uma contribuição adicional de
responsabilidade apenas do Ente.

Para uma perfeita manutenção do plano instituído pelo Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais,
mantemos o respaldo em relação a certos itens discriminados nos
parágrafos a seguir.

A fim de manter a solvência, liquidez e o equilíbrio econômico,
financeiro e atuarial do plano de benefícios, faz necessária a aplicação
do custeio estabelecido nesta avaliação, obedecendo aos percentuais
destinados à saúde e à previdência.

O IPSM deverá garantir pleno acesso dos participantes às
informações relativas à gestão do instituto. Deverá, também,
providenciar o registro contábil individualizado das contribuições de
cada servidor, conforme diretrizes gerais, além de identificação em
demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas
fixas e variáveis com pessoal inativo e pensionista, bem como os
encargos incidentes sobre os proventos de pensões pagas.

Providenciar um controle fiel e real do banco de dados. Além disto,
manter e registrar todas as alterações que possam refletir em
variações das contribuições, como: saída de participantes; entrada de
novos participantes e beneficiários, com suas respectivas idades,
cargo, sexo; mudanças de vencimentos; rotatividade dos funcionários;
registros de ocorrência de sinistros, relatando qual o evento gerador
(morte, sobrevivência, invalidez, exoneração, incapacidade). Desta
forma, será possível, em futuras reavaliações, realizar comparativos
mais fiéis relativos à situação teórica adotada e a situação real do
grupo, como também, mensurar e definir qual o grupo está mais
exposto ao risco.

Salientamos que qualquer alteração nos parâmetros das
concessões de benefícios ou no reajuste dos mesmos, por parte da
Diretoria do IPSM, requer prévio estudo atuarial, como meio de
averiguação do impacto da alteração desejada no Plano de
Benefícios. A inobservância deste princípio, além de invalidar o Plano
de Benefícios, poderá vir a afetar seriamente o Instituto. Reiteramos
que todas as premissas adotadas nesta reavaliação atuarial estão em
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conformidade com as normas vigentes.
As receitas de contribuição deverão obedecer a uma regularidade a

ser auferida pelo Instituto. Receitas lançadas e não efetivadas pelo
Ente Público deverão ser corrigidas monetariamente pelo Índice
Monetário adotado e acrescidas de juros de mercado, a partir das
datas que foram devidas. A falta de repasse e sua conseqüente não
incorporação ao fundo garantidor de benefícios resultam em déficit
futuro, certo e previsível.

Deve-se atentar também para que os recursos aplicados, saldos
financeiros, atendam as condições de segurança, rentabilidade,
solvência e liquidez conforme as disposições estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional - CMN, pertinente a Resolução nº.
3.506/07.

Recomendamos a segmentação do plano de custeio dos benefícios
assistenciais e previdenciais. Muito embora a legislação que
regulamenta o IPSM estabeleça que a assistência à saúde seja um
benefício previdencial, atentamos ao fato da legislação federal prever
o contrário.

Para tanto, a necessidade da segmentação do benefício assistencial
e previdencial é fundamental para atender a legislação federal.
Contudo, só através da implementação de estudos aprofundados para
decidir a viabilidade dessa segregação.

Por fim, afirmamos que com a observância das considerações
apresentadas neste estudo, o Instituto, garantirá o equilíbrio financeiro
e atuarial do plano de benefícios.

* -  A tabela referente aos Anexos - Anexo I - Projeção das Receitas
e Despesas Previdenciárias - Conforme a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LR), art. 53,§ 1, inciso II, Anexo XIII foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 22.5.2008.

* - O Gráfico 1 - Projeção Receitas e Despesas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Anexo II - Estatísticas do Plano
Os dados recebidos foram agrupados e tabulados de acordo com as

necessidades do estudo. As observações do comportamento desses
dados serviram para auxiliar na definição dos parâmetros do trabalho.

O contingente populacional para cada um dos segmentos analisados
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apresentou a seguinte distribuição, assim como a composição quanto
aos gastos com pessoal:

* -  O Gráfico 2 - Distribuição da População estudada por segmento
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* - O Gráfico 3 - Composição da Despesa com Pessoal por
segmento foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  A tabela referente a Estatísticas dos Segurados Ativos foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  O Gráfico 4 - Distribuição dos servidores ativos por faixa etária
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  O Gráfico 5 - Distribuição dos servidores ativos por faixa de
remuneração foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  A tabela referente a Estatísticas dos Segurados Inativos foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  O Gráfico 6 - Distribuição dos servidores inativos por faixa etária
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* - O Gráfico 7 - Distribuição dos servidores inativos por faixas de
valor do provento foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  A tabela referente a Estatísticas dos Pensionistas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

*  -  O Gráfico 8 - Distribuição dos Pensionistas por Faixa Etária foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* -  O Gráfico 9  - Distribuição dos Pensionistas por Faixa do Valor
da Pensão foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Anexo III - Nota Técnica Atuarial
Os benefícios de auxílio-natalidade, auxílio-funeral, auxílio-reclusão,

pecúlio e pensão assegurados aos servidores ativos, inativos,
respectivos dependentes, além dos benefícios concedidos aos
pensionistas foram calculados pelo Regime Financeiro de Repartição
Simples.

Respeitando a estrutura técnica, o objetivo desta Nota Técnica
Atuarial é demonstrar as expressões que indicam os custos normais
em reais (CN$) por tipo de benefício e o custo normal total em
percentual (CN%), de acordo com o regime de financiamento adotado,
e também, com base nos métodos atuariais de projeção, as
formulações utilizadas para projetar as despesas e receitas



1066

previdenciais por 75 anos.
1 - Repartição Simples
Para estimarmos os custos normais por benefício e o total, foi

empregado o Regime Financeiro de Repartição Simples devido às
características dos benefícios e pelas peculiaridades do Instituto.
Entende-se que neste Regime, as contribuições dos Segurados e do
Estado recolhidas em um período se destinam a arcar apenas com os
pagamentos dos benefícios que ocorrerem nesse mesmo período.

- Custeio normal por benefício ($)
- Auxílio natalidade
Ativos:

CSptefiSMCN xxxxX
aa ***∑=

Inativos em qualquer estado:

CSptefiSMCN xxxxX
***∑=

Inativos Inválidos:

CSptefiSMCN xxxxX
i ***∑=

- Auxílio funeral
Ativos:

∑= CSPqsoldoCN x

aa

x

aa

xX
****%75

Inativos em qualquer estado:

∑= CSPqsoldoCN xxxX
****%75

Inativos Inválidos:

∑= CSPqsoldoCN x

i

x

i

xX
****%75

- Pensão por morte
Ativos:
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∑= CSPqRCCN x

aa

x

aa

xxX
****13

Inativos em qualquer estado:

∑= CSPqovCN xxxxX
****Pr13

Inativos Inválidos:

∑= CSPqovCN x

i

x

i

xxX
****Pr13

Pensionistas:

∑= CSPqPenCN xxxxX
****13

- Pecúlio
Ativos:

∑= CSPqRCICPCN x

aa

x

aa

xxX x ****
Inativos em qualquer estado:

∑= CSPqRCICPCN xxxxX x ****
Inativos Inválidos:

∑= CSPqRCICPCN xxxxX x ****
- Auxílio reclusão
Ativos:

∑= CSRAobRCCN xxxX
*** ...Pr%70*13

Inativos em qualquer estado:

∑= CSRAobovCN xxxX
*** ...PrPr%70*13

- CUSTO TOTAL
3.1 - Custo Normal ($)



1068

∑= CNCN xtotal$

3.2 - Custo Normal (%)

∑
∑=

ssdeinativoseproventoialdeativoFolhaSalar
CNCN

x

x
total%

- Projeção das receitas e despesas previdenciais
- Auxílio natalidade
Ativos:

FCvCStefiSMdesp tx

tx

txaa
x

aa
tx

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
= *****

Inativos em qualquer estado:

FCvCBtefiPROVdesp tx

tx

tx
x

tx

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
= *****

Inativos Inválidos:

FCvCBtefiPROVdesp tx

tx

txi
x

i
tx

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
= ****

- Auxílio funeral
Ativos:

FCvCSqsoldodesp tx

tx

txaa
x

aa
txaa

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
= ******%75

Inativos, em qualquer estado, e dependentes:

FCvCBqsoldodesp tx

tx

tx
x

tx

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
+= *****%75
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Inativos Inválidos:

FCvCBqsoldodesp tx

tx

txi
x

i
txi

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
= ******%75

- Pensão por morte
Consideramos cônjuge/companheiro(a) “y” 3 (três) anos mais jovem

se do sexo feminino e 3 (três) anos mais velho do sexo masculino:
vitalício até Wx e temporário até 24 anos.

Ativos:

ty

ty

txtx

tx

tx
y

ty

aa
x

aa
txaa

txtxtx l

l

l

l

l

l
despFCvCSqRCdesp

+

++

−++

−−

+
++

+++
+= 1

1
********13

Ativos na futura inatividade e inativos em qualquer estado:

ty

ty

txtx

tx

tx
y

ty

x

tx

txtxtx l

l

l

l

l

l
despFCvCBqovdesp

+

++

−++

−−

+
++

+++
+= 1

1
********Pr13

Inativos Inválidos:

ty

ty

txtx

tx

tx
y

ty

i
x

i
txi

txtxtx l

l

l

l

l

l
despFCvCBqovdesp

+

++

−++

−−

+
++

+++
+= 1

1
********Pr13

Pensionistas:

FCvCBPendesp tx

tx

tx
x

tx

txtx l

l
+

−−

+
+

++
= *****13

- Pecúlio
Ativos:

FCvCSqICPdesp tx

tx

txaa
x

aa
txaa

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
= *****

Ativos na futura inatividade e inativos em qualquer estado:

FCvCBqICPdesp tx

tx

tx
x

tx

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
= *****
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Inativos Inválidos:

FCvCBqICPdesp tx

tx

txi
x

i
txi

txtxtX l

l
+

−−

+
+

+++
= *****

- Auxílio reclusão
Ativos:

FCvCSRAobRCdesp tx

tx

txtxtxtx +

−−

++++
+= **** ...Pr%70*13

Inativos em qualquer estado:

FCvCSRAobovdesp tx

tx

txtxtxtX +

−−

++++
+= **** ...PrPr%70*13

Receita Total
Ativo

FCvCSRCc tx

tx

txaa
x

aa
tx

txtX l

l
+

−−

+
+

++
= *****%28*%95,69*13Re

Ativos na futura inatividade e inativos em qualquer estado:

FCvCBovc tx

tx

tx
x

tx

txtX l

l
+

−−

+
+

++
= ****** Pr%28*%95,6913Re

• Ativos na futura invalidez e invalidos:

FCvCBovc tx

tx

txi
x

i
tx

txtX l

l
+

−−

+
+

++
= ****** Pr%28*%95,6913Re

- SIMBOLOGIA
x: idade do participante na data da avaliação;
r: idade prevista como a mais provável de entrada em

aposentadoria;
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Wx: idade máxima de uma tábua de mortalidade;
SMx: valor do salário mínimo na idade x;
SMx+t: valor do salário mínimo na idade x+t;

CB tx+ : Crescimento de benefício em x+t;

CS x
: Crescimento salarial na idade x;

CS tx+ : Crescimento salarial em x+t;

CNx: custo normal na idade x;
Soldox: remuneração básica de Soldado de 1ª Classe (soldo) na

idade x. Na data da avaliação contemplava o valor de R$ 1.467,29
reais;

Soldox+t: remuneração básica de Soldado de 1ª Classe (soldo) na
idade x+t. Na data da avaliação contemplava o valor de R$ 1.467,29
reais;

desp
tX +
: despesa em x+t, descapitalizado para o momento x+t;

RC x
: Remuneração de contribuição de um segurado de idade x;

c tXRe + : Receita de contribuição de um segurado em x+t;

ovxPr : Proventos de benefícios de um segurado de idade x;

ov txPr + : proventos de benefícios de um segurado de idade x+t;

Penx
: Pensão de pensionista de idade x;

Pen tx+ : Valor da pensão em x+t;

ICPx : Índice do Cálculo de Pecúlio do segurado de idade x,

expresso da seguinte forma: ( )( )15*04,0 += NCICP xx ,

observando o teto máximo de 500 (quinhentas contribuições pagas),
onde: NC x = número de contribuições pagas em x;

( )( )15*04,0 += ++ NCICP txtx , observando o teto

máximo de 500 (quinhentas contribuições pagas), onde: NC tx+ =
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número de contribuições pagas em x+t;

tx
l + : número de segurados sobreviventes qualquer estado com

idade x+t de um grupo inicial aa
x

l
0

;

x
l : número de segurados sobreviventes em qualquer estado com

idade x de um grupo inicial aa
x

l
0

;

aa
tx

l + : número de segurados sobreviventes ativos e validos com

idade x+t de um grupo inicial aa
x

l
0

;

aa
x

l : número de segurados sobreviventes ativos e validos com

idade x de um grupo inicial aa
x

l
0

;

i
tx

l + : número de segurados sobreviventes inválidos com idade x+t

de um grupo inicial i
x

l
0

;

i
x

l : número de segurados sobreviventes inválidos com idade x de

um grupo inicial i
x

l
0

;

v
tx−−
: fator de descapitalização financeira - 

( ) txi ++1

1
 onde i e a

taxa de juros atuarial;

l
llq
x

xx

x

1+−
= : probabilidade de uma pessoa em qualquer estado de

idade x falecer no decorrer do ano, entre as idades x e x+1;
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l
llq

tx

txtx

tx
+

+++
+

−
1 : probabilidade de uma pessoa em qualquer estado

de idade x+t falecer no decorrer do ano, entre as idades x+t e x+t+1;

aa

aaaa

l
llq

x

xx
aa

x

1+
−

= : probabilidade de uma pessoa em ativa e valida

de idade x falecer no decorrer do ano, entre as idades x e x+1;

aa

aaaa

l
llq

tx

txtx
aa

tx

+

+++

+

−
= 1 : probabilidade de uma pessoa em ativa e

valida de idade x falecer no decorrer do ano, entre as idades x+t e
x+t+1;

i

ii

l
llq
x

xx
i

x

1+
−

= : probabilidade de uma pessoa invalida de idade x

falecer no decorrer do ano, entre as idades x e x+1;

i

ii

l
llq

tx

txtx
i

tx

+

+++

+

−
= 1 : probabilidade de uma pessoa invalida de idade

x falecer no decorrer do ano, entre as idades x+t e x+t+1;

l
lP

x

x
x

1+= : probabilidade de uma pessoa em qualquer estado de

idade x falecer sobreviver no decorrer do ano, entre as idades x e x+1;

aa

aa
aa

l
lp

x

x

x

1+= : probabilidade de uma pessoa ativa e válida de

idade x sobreviver no decorrer do ano, entre as idades x e x+1;

i

i
i

l
lp

x

x

x

1+= : probabilidade de uma pessoa invalida de idade x
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sobreviver no decorrer do ano, entre as idades x e x+1;

tefi
x
: taxa efetiva de fecundidade específica por idade em um ano,

dada por: filhos / mulheres naquela faixa etária (Brasil 1999 - PNAD -
Estimativo da taxa de fecundidade total utilizando a técnica P/F);

Prob. A.R.: probabilidade de reclusão, estimada pela experiência do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais;

FC tx+
: Fator de Capacidade, índice que mede a perda do poder

de compra dos salários, proventos, pensões e dentre outros frente à
perspectiva inflacionária.

Anexo IV - Avaliação Atuarial do Segmento Assistencial do Plano de
Benefícios do Ipsm

- Objetivo
Este estudo tem como objetivo avaliar a situação econômico-

financeira do segmento de saúde do plano de benefícios do IPSM,
objetivando verificar a existência de equilíbrio atuarial desse
segmento.

- Base de Dados
O estudo foi desenvolvido com base nas informações fornecidas

pelo IPSM, relativo ao período de janeiro de 2007 a dezembro de
2007.

- Metodologia
Na realização deste trabalho, foi adotada metodologia de cálculo

que consiste em estimar os custos futuros a partir do histórico de
despesas assistenciais do instituto, acrescentando-se aos resultados
uma margem de segurança obtida a partir da dispersão observada
para os dados analisados, admitindo-se uma probabilidade de erro de
5% (cinco por cento).

- Definição das Variáveis
N = número de meses do período analisado: neste estudo, foram

analisados 12 meses;
i = cada um dos procedimentos analisados;
Evi = média mensal de eventos no período analisado, por tipo de

procedimento;
Exi = média mensal de expostos no período analisado, por tipo de
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procedimento;
DAi = média mensal das despesas assistenciais no período

analisado, por tipo de procedimento;
FUi = Freqüência de Utilização dos procedimentos no ano: é dada

pela fórmula:

i

i
i Ex

EV
FU =

CMP = Custo Médio dos Procedimentos: é dado pela fórmula:

i

i
i Ev

DA
CMP =

MEExi (M)i = Mensalidade Estatística Total por Exposto, para cada
procedimento: é a estimativa do custo médio mensal com a utilização
do plano, por exposto, obtida pela fórmula:

iiEx CMPFU
i

ME ×=

MELExi = Mensalidade Estatística Líquida por Exposto, para cada
procedimento: é a mensalidade estatística por exposto, deduzida das
receitas de recuperação com co-participações.

)%1( Copart
i

ME
i

MEL ExEx −×=

Onde:
%Copart refere-se ao percentual de recuperação com co-

participações para cada procedimento.
MSi = Margem de Segurança para cada procedimento: corresponde

ao percentual a ser aplicado sobre a Mensalidade Estatística Líquida
por Exposto, para se obter a Mensalidade Pura por Exposto. Foi
calculada admitindo-se que os eventos seguem um modelo de
probabilidade de Poisson, em conformidade com as fórmulas a seguir:

Estatísticas no Modelo Poisson: para uma variável aleatória X com
distribuição de Poisson, o valor esperado, a variância e o desvio
padrão são dados pelas seguintes fórmulas:

Valor esperado (parâmetro médio) de X
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λλλλ====)X(E

Variância de X
λλλλ====)X(Var

Desvio padrão de X

λ== )()( XVarXDP

Onde: λ representa a taxa ou o número médio de ocorrência de X.
Cálculo do percentual da Margem de Segurança Estatística:

considerando λ como o número médio de sinistros de uma variável
com distribuição de Poisson, uma estimativa da Margem Segurança,
baseada no parâmetro médio, pode ser obtida através da seguinte
fórmula:

% 100
1

0 ×













+














×= A

N
ZMS i

i

λ

Em que:
Z0 é o parâmetro obtido através da distribuição Normal Padronizada,

ou pelo parâmetro t da distribuição t de Student se a amostra for
pequena;

λλλλ.Z0  é o fator que representa a margem de segurança estatística

em relação ao parâmetro médio;
A representa o ajuste acrescentado à margem de segurança a fim

de manter o nível de segurança considerado na Avaliação realizada
no período anterior.

MPEx i = Mensalidade Pura por Exposto para cada procedimento: é a
estimativa do custo médio mensal com a utilização do plano, por
exposto, obtida pela fórmula:

)%1(
i

MS
i

MEL
i

MP ExEx +×=

MCEx i = Mensalidade Carregada por Exposto: é a estimativa do
custo médio mensal com a utilização do plano, por exposto, carregada
com despesas não assistenciais (Exemplo: Carregamento para
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obrigações Patronais de Saúde) obtida pela fórmula:

)1( α−
= i

MP

i
MC

Ex

Ex

Onde:
α  refere-se ao percentual de carregamento para Despesas não

Assistenciais.
CM = Contribuição Média Mensal: valor mensal arrecadado pelo

IPSM a título de contribuição dos servidores militares ativos e inativos
e do Estado. Foi considerado o valor de 28% (vinte e oito por cento)
sobre a folha salarial total dos servidores militares ativos e inativos.

FSMCM ×= %28

%PSS = Percentual destinado segmento assistência à saúde: É o
percentual que demonstra a relação atuarial existente entre o valor
gasto com as despesas assistenciais (Somatório das mensalidades
puras por exposto) e o valor de contribuição arrecadada mensalmente
pelo IPSM. A %PSS é obtida através da seguinte fórmula:

100% ×













= ∑

CM

MCExi
PSS

- Apresentação dos Resultados
O resumo dos resultados obtidos na análise conjunta do segmento

de saúde do plano de benefícios do IPSM está apresentado nos
quadros a seguir:

* - A Tabela referente ao Resumo dos Resultados da Avaliação -
Parte I foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

* - A Tabela referente ao Resumo dos Resultados da Avaliação -
Parte II foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Como podemos observar, pelos resultados apresentados acima, a
avaliação do segmento de saúde do plano do IPSM apresenta uma
necessidade de contribuição mensal por exposto de, em média, R$
70,82 (Setenta reais e oitenta e dois centavos).

Como a contribuição mensal efetiva destinada ao IPSM é de 28%
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(vinte e oito por cento) da Folha Salarial, e o atual número de
expostos aos eventos de saúde é de 202.844 (Duzentos e dois mil,
oitocentos e quarenta e quatro) concluímos que a receita per capta do
Instituto está em R$ 249,53 (Duzentos e quarenta e nove reais e
cinqüenta e três centavos). Entretanto, ressaltamos que essa
contribuição efetiva não é destinada somente ao segmento de saúde.

Concluímos então que, do total mensal arrecadado pelo IPSM,
28,38% (Vinte e oito inteiros e trinta e oito décimos por cento) dos
valores de contribuição devem ser destinados ao pagamento de
despesas com o segmento assistencial (Saúde).

Ressaltamos que quando comparado com o resultado da Avaliação
do ano anterior, percebemos uma redução do percentual de 1,67%
destinado as despesas assistenciais, justificado por um aumento na
receita superior ao aumento das despesas.

Considerações Finais
Ressaltamos que os resultados ora apresentados baseiam-se nos

dados disponibilizados pelo IPSM. Assim, quaisquer alterações nessa
base de dados ensejarão novos cálculos.

Recomendamos que o plano objeto deste estudo seja novamente
avaliado no prazo máximo de 12 (doze) meses.

Estamos ao inteiro dispor do IPSM para maiores esclarecimentos e
reiteramos, na oportunidade, protesto de elevada estima e
consideração.

Belo Horizonte, 4 de abril de 2008.
José Luiz Montelo da Fonseca, MIBA
Atuário - Reg. IBA - 436
Leandro Nicolau Carmo Lima, MIBA
Atuário - Reg. IBA - 1.488
Maria Luiza Silveira Borges
Atuária - Reg. IBA - 1.563
Introdução
Um sistema de previdência equilibrado do ponto de vista atuarial é

aquele em que há equilíbrio entre as contribuições exigidas e os
benefícios que serão pagos. Neste contexto, o modelo técnico
diferenciado do IPLEMG, caracterizado pela proporcionalidade do
benefício em função do tempo de contribuição dos Parlamentares,
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proporciona o real balanceamento entre direitos e obrigações do
Instituto.

Tal desenho contribui ativamente no equilíbrio atuarial e,
principalmente, na garantia do cumprimento das obrigações do
Instituto junto aos seus segurados e beneficiários.

Objetivo
O objetivo desta Reavaliação Atuarial é demonstrar a situação

técnica atuarial do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de
Minas Gerais em relação aos compromissos assumidos junto aos
participantes, ao final da 16ª Legislatura.

Este trabalho possui data-base em 30/04/2008.
Dos Contribuintes e Benefícios
Especificamos abaixo os contribuintes, beneficiários e os respectivos

benefícios assumidos pelo IPLEMG através do seu Plano de
Benefícios:

3.1 - Participantes
Ativos: Deputados Estaduais de Minas Gerais, que se encontram

nas condições de vivo, ativo ou autopatrocinado;
Assistidos: Todos os contribuintes já aposentados e bencionistas do

IPLEMG, que se encontram na condição de vivo e inativo;
3.2 - Benefícios
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição: São os

benefícios que serão pagos sob forma de renda de sobrevivência
mensal, vitalícia e postecipada para o titular do Plano em Estudo,
após a ocorrência das condições de exigibilidade para a concessão de
aposentadoria.

O valor da renda de aposentadoria normal equivale ao estipêndio do
deputado estadual. O benefício de aposentadoria é restrito ao período
de exercício de mandato eletivo estadual contributivo ao IPLEMG. As
condições de exigibilidade para a concessão do benefício são as
seguintes:

Cumprimento do prazo de carência de oito anos de contribuição ao
IPLEMG;

Parlamentares com proventos limitados a 1/35 (um trinta e cinco
avos) por ano de exercício de mandato eletivo contributivo ao
IPLEMG, e na forma da legislação então vigente;
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A aposentadoria tem como base de cálculo o estipêndio de
contribuição do Deputado.

Aposentadoria por Invalidez: Será devida ao Deputado Estadual que
invalidar decorrente de acidente ou doença grave, contagiosa ou
incurável definida em lei, que impossibilite ao parlamentar o exercício
da função, independentemente do período de carência e de idade e se
o fato ocorrer durante o exercício do mandato. O valor da renda
refere-se a proventos iguais ou superiores a 60% (sessenta por cento)
do estipêndio de contribuição. A aposentadoria concedida não poderá
ultrapassar o valor do estipêndio.

Nota: Ativos e assistidos têm direito ao benefício de reversão da
pensão por morte.

3.3. Beneficiários
São beneficiários do IPLEMG na condição de dependente do

segurado:
Cônjuge ou o companheiro;
Filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um

anos ou inválido;
Filho não emancipado, de qualquer condição, de até vinte e quatro

anos, se universitário;
Pensão por Morte: O IPLEMG oferece aos beneficiários

(dependentes) dos participantes a cobertura de pensão por morte –
benefício este pago sob forma de uma renda mensal, imediata,
temporária ou vitalícia e postecipada. Para a concessão, fica
dispensado o cumprimento do período de carência de oito anos como
contribuinte do Instituto.

Dados Solicitados
Para a realização da Reavaliação Atuarial 2007, foram solicitadas as

informações abaixo relacionadas:
Deputados Estaduais Ativos: matrícula no IPLEMG; sexo; data de

nascimento; tempo de contribuição no IPLEMG; estipêndio atual; data
de nascimento do cônjuge; freqüência dos filhos menores de 21 (vinte
e um) anos e de até 24 (vinte e quatro) anos se universitário; data de
nascimento do filho mais novo; data de nascimento do filho inválido,
se houver.

Participantes Assistidos: matrícula no IPLEMG; sexo; data de
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nascimento; tipo de aposentadoria (Normal ou Invalidez); valor atual
do benefício; data de nascimento do cônjuge; freqüência dos filhos
menores de 21 (vinte e um) anos e de até 24 (vinte e quatro) anos se
universitário; data de nascimento do filho mais novo; data de
nascimento do filho inválido, se houver.

Pensionistas: matrícula no IPLEMG; sexo; data de nascimento; valor
atual do benefício; freqüência dos filhos menores de 21 (vinte e um)
anos e de até 24 (vinte e quatro) anos se universitário; data de
nascimento do filho inválido, se houver.

Pensão Complementar: matrícula no IPLEMG; sexo; data de
nascimento; valor atual do benefício; freqüência dos filhos menores de
21 (vinte e um) anos e de até 24 (vinte e quatro) anos se universitário;
data de nascimento do filho inválido se houver.

Dados Adicionais: Último balancete mensal. Posição 30 de abril de
2008.

Estrutura Técnica do Plano
5.1 - Estrutura Atuarial e Biométrica
Taxa de Juros: Foi adotada uma taxa de 6% (seis por cento) ao ano;
Taxa de Projeção de Crescimento Real dos Salários: Não foi

adotada taxa de crescimento real de salários;
Sistema de Benefício: Benefício Definido;
15 (quinze) contribuições por ano para ativos, aposentados e

pensionistas e 13 (treze) para pensões complementares;
15 (quinze) benefícios por ano para ativos, aposentados e

pensionistas e 13 (treze) para pensões complementares;
Alíquotas de Contribuição:
Ativos: 11% (onze por cento) sobre o SRC;
Assembléia Legislativa: 22% (vinte e dois por cento) sobre o

estipêndio de contribuição de cada participante ativo;
Tábua de Sobrevivência AT-2000: adotada para os eventos morte e

sobrevivência;
Tábua de Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas;
Fator de Capacidade dos Salários e Benefícios: 100% (cem por

cento).
5.2 - Estrutura Financeira
O regime financeiro adotado nesta Avaliação foi o de Capitalização
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onde a reserva das contribuições servirá para assumir os benefícios
futuros destes mesmos ativos no momento em que eles obtiverem
seus direitos. Para os aposentados e pensionistas, o valor atual das
contribuições futuras alinhadas ao valor atual das reservas
constituídas, deverão ser suficientes para assumir os benefícios
atuais.

Apresentação dos Resultados
Apresentamos abaixo os valores das reservas matemáticas

assumidas pelo IPLEMG.
Salientamos que os valores aqui apresentados foram calculados em

função das premissas técnicas informadas no item 5.
Reservas Matemáticas - 16ª Legislatura
Total Reservas Obrigatórias: R$ 227.037.470,00
Riscos Iminentes: R$ 44.414.887,31
Aplicações
Em virtude da continuidade da indefinição a respeito das aplicações

financeiras do Banco Santos, a TFG Consultoria Atuarial, assim como
na avaliação anterior, optou em desenhar inúmeros cenários das
possíveis com provisão de créditos duvidosos e o conseqüente prazo
de recuperação visando o equilíbrio atuarial do Plano de Benefícios.

Apesar disto, é importante salientar que se considerado o não
restabelecimento de créditos duvidosos das aplicações financeiras
naquela Instituição bancária pode-se afirmar que as obrigações do
Plano relativas aos riscos iminentes não serão prejudicados.

Além disto, devemos também reiterar que a composição das
reservas dos benefícios a conceder em Planos que adotam o regime
financeiro de capitalização dar-se-á em longo prazo.

5 - Parecer Atuarial
Após análise dos cenários econômicos, financeiros e demográficos

do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -
IPLEMG fazemos as observações:

As premissas atuariais determinadas nesta avaliação estão em
conformidade com a legislação e técnicas vigentes, sendo coerentes
ao perfil da massa de participantes do Plano de Benefícios em
questão.

Os dados individuais fornecidos pelo IPLEMG à TFG Consultoria
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Atuarial para a realização deste estudo, posicionados em 30/04/2008,
foram considerados satisfatórios para realização desta avaliação
atuarial.

Devemos reiterar que o IPLEMG faz parte de representações de
credores que buscam a devolução da quantia aplicada no Banco
Santos. No entanto, em função da incerteza da recuperação da
referida, foram analisados inúmeros cenários de perda da aplicação,
objetivando refletir situações sistêmicas em relação à solvência do
Plano de Benefícios.

Recomendamos que seja realizado estudo específico de solvência e
custeio suplementar, caso verificado qualquer perda financeira em
relação às mencionadas aplicações no Banco Santos.

A rentabilidade auferida no ano de 2007 superou significativamente
a meta atuarial (TR acumulado + 6% a.a.) de 7,58%.

Devemos destacar ainda que, mantido o subsídio dos deputados
estaduais, a garantia de cobertura dos riscos iminentes não estará
comprometida. Em razão disto, todo e qualquer planejamento de
alteração de parâmetros (massa coberta, subsídios e comportamento
financeiro) no Instituto deve ser antes mensurada.

Informamos que o impacto atuarial causado no plano de benefícios
do IPLEMG em detrimento às possíveis e/ou futuras alterações dos
estipêndios dos deputados, devem ser integralmente assumidas pela
Patrocinadora, ou seja, ALMG.

Urge esclarecer que o desenho do Plano Previdenciário é
devidamente mensurado entre receitas adquiridas e despesas
assumidas. Neste cenário, é recomendado que o benefício seja
alterado somente após o recebimento da quantia paga pela
Patrocinadora relativa à diferença de reserva matemática.

Por fim, mantidas as premissas técnicas e o cenário econômico-
financeiro do Plano de Benefícios, afirmamos que o Instituto de
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG
estará equilibrado atuarialmente.

São as nossas considerações.
Atenciosamente,
Thiago Felipe Gonçalves
Atuário MIBA 1.398
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Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

(Art. 4º, § 2º, Inciso V, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000)

Anexo II.7  - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da
Renúncia de Receita

O presente demonstrativo foi elaborado em atendimento ao disposto
no artigo 4º, § 2º, inciso V da Lei nº. 101, de  04.05.2000, -  Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) -, como componente do Anexo de
Metas Fiscais, vinculado ao Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Objeto do demonstrativo, a renúncia de receita é interpretada no
presente texto a partir da seguinte definição do art. 14, § 1º, da LRF:
“a renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado”.

Na mesma norma se define também que a concessão ou ampliação
de incentivo fiscal do qual decorra renúncia de receita deve atender
alternativamente a um dos seguintes critérios: estar prevista na
projeção orçamentária constante das metas fiscais estipuladas ou, em
caso negativo, ser acompanhada de medida de compensação, de
forma a não comprometer tais metas.

Dessa forma, o presente documento divide a estimativa de renúncia
em dois grupos de dados, um com distinção para os benefícios que já
vigoravam até 2007, e outro com os que foram implantados ou
concedidos a partir de exercício de 2008 - todos com projeção de
impactos para 2009, 2010 e 2011.

O primeiro grupo contém o impacto das renúncias já consolidadas
do sistema tributário do estado de Minas Gerais que se distribuem
pelas modalidades de isenção, crédito presumido, redução de base de
cálculo, incentivo à cultura e anistia, instituídas, em sua maioria, por
aprovação via CONFAZ – Conselho de Política Fazendária -, nos
moldes e limites definidos pela Lei Complementar nº 24, de
07.01.1975. Foram concedidas com as justificativas de incentivar a
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produção, comercialização e consumo em seguimentos e produtos
considerados essenciais ou estratégicos, social ou economicamente,
e não impactam o cumprimento das receitas e o equilíbrio
orçamentário.

O segundo grupo evidencia os benefícios fiscais concedidos ou
prorrogados em 2008, com vigência prevista também para 2009. São
representados por:

I - ampliação do incentivo fiscal de que trata o inciso II, art. 26 do
Decreto nº 43.615/03 (projeto artístico-cultural).

Trata-se de incentivo fiscal em caráter não geral;
II - incentivo fiscal de que trata o § 1º, art. 1º do Decreto nº

44.615/07 (projetos desportivos).
Trata-se de incentivo fiscal em caráter não geral;
III - isenção de que trata o item 167, Anexo I do RICMS/02.
Trata-se de isenção em caráter não geral;
IV - redução da carga tributária (aplicação de alíquota de 6%) de que

trata o § 18, art. 42 do RICMS/02.
Trata-se de redução discriminada de alíquota;
V - redução da carga tributária (aplicação de alíquota de 18%) de

que trata o § 19, art. 42 do RICMS/02.
Trata-se de redução discriminada de alíquota;
VI - redução da carga tributária (aplicação de alíquota de 12%) de

que trata o § 24, art. 42 do RICMS/02.
Trata-se de redução discriminada de alíquota;
VII - redução da carga tributária de que trata o art. 69-A do

RICMS/02.
Trata-se de redução discriminada de carga tributária;
VIII - crédito presumido de que trata a alínea ‘c’, inciso IV, artigo 75,

Parte Geral do RICMS/02;
IX - ampliação do crédito presumido de que trata o inciso XIX, artigo

75, Parte Geral do RICMS/02;
X - crédito presumido de que trata o inciso XXXI, artigo 75, Parte

Geral do RICMS/02;
XI - redução da base de cálculo de que trata o item 57, Anexo IV do

RICMS/02.
Trata-se de redução da base de cálculo em caráter não geral.
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A concessão dos novos benefícios foi precedida de medidas
compensatórias em patamar que observou a manutenção do equilíbrio
das finanças do estado. São as seguintes:

Elevação da alíquota de comunicação – alínea “a”, inciso I, art. 42,
Parte Geral do RICMS/2002;

Elevação da alíquota de solvente – subalínea “a.11”, inciso I, art. 42,
Parte Geral do RICMS/2002;

Inclusão de novos produtos no tratamento tributário de substituição
tributária - itens 33 a 41 da Parte 2, Anexo XV do RICMS/2002.

1 - Renúncias consolidadas
Na tabela 1 são apresentadas as projeções e estimativas para os

exercícios de 2009 a 2011 da renúncia tributária já consolidada em
termos normativos no sistema tributário do estado de Minas Gerais. O
montante desse grupo de desonerações, com representação de todos
os tributos estaduais, totaliza R$ 2.196.224 mil e corresponde a 9,5%
da receita de ICMS e 7,9% da receita tributária estimadas para o
exercício de 2009.

* - A Tabela 1 - Estado de Minas Gerais - Lei de Diretrizes
Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação
de Renúncia de Receita por Modalidade e Tributo - Período: 2009 e
2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

A tabela 2 trata das modalidades de renúncias exclusivas do ICMS,
destacando sua distribuição setorial. Alcançam o montante de R$
2.112.791 mil estimado para 2009 e representam 96,2% das
desonerações pré-existentes.

* - A Tabela 2 - Estado de Minas Gerais - Lei de Diretrizes
Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação
de Renúncia de Receita do ICMS por Modalidade - Período: 2009 a
2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

2 - Novas Renúncias
As novas renúncias, com concessões a partir do exercício de 2008,

se encontram registradas na tabela nº 3. Demonstram o impacto do
segundo grupo de renúncias já enunciadas e foram aprovadas com
observação de medidas compensatórias consoante previsto no art. 14,
incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

* - A Tabela 3 - Estado de Minas Gerais - Lei de Diretrizes
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Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais - Estimativa e Compensação
de Renúncia de Receita dos Novos Benefícios de ICMS - Período:
2009 a 2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Observa-se que as novas concessões totalizam para 2009 o
montante de R$ 47.740 mil, o que representa 0,2% do ICMS
constante da meta fixada para o mesmo exercício.

3. Perdas de Arrecadação
O estado sofre ainda o impacto de benefícios tributários concedidos

por interesse de política nacional, conhecidos como heterônomos,
definidos por normas de caráter geral e que não se incluem no âmbito
da competência das unidades federadas. Dada a importância da
repercussão dessa modalidade de desoneração nas receitas
estaduais, são discriminados na tabela 4, a seguir, os benefícios que a
compõem. Para 2009 o montante de perdas dos benefícios
heterônomos para Minas Gerais totaliza R$ 2.460.671 mil,
correspondente a 10,6% do ICMS projetado para o mesmo exercício.

* -  A Tabela 4 - Estado de Minas Gerais - Estimativa para os
exercícios de 2009 a 2011 das Perdas Tributárias referentes as
Exportações Isentas pela Lei Kandir, Remessas para Zona Franca de
Manaus, Créditos de Produtos Industrializados e Simples Minas-
Simples Nacional - Valores correntes em R$ milhares foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Releva observar que os efeitos da Lei Kandir e da concessão de
créditos de ICMS nas exportações de produtos industrializados, semi-
elaborados e primários têm maior impacto nas unidades da federação
que se sobressaem no engajamento do esforço de exportação do
país, como é o caso de Minas Gerais. Na oportunidade da abertura de
discussão de uma nova reforma tributária, o estado se empenha
fortemente na discussão e debate do tema, através de fóruns
institucionais que buscam a aprovação de mecanismos definitivos que
possam compensar as unidades federativas pelas relevantes perdas
nesse seguimento.

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2009
Anexo II - Metas Fiscais

Anexo II. 8 - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado
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A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em seu § 2º,
inciso V, determina a inclusão no Anexo de Metas Fiscais de
demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado (DOCC) como forma de garantir que as despesas
correntes derivadas de Lei ou Ato Administrativo Normativo, com
duração superior a dois exercícios, tenham contrapartida de receita
suficiente ao seu atendimento.

A Lei Complementar nº 101 define no art. 17, despesa obrigatória de
caráter continuado (DOCC) como “a despesa corrente derivada de lei,
medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o
ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a
dois exercícios”. Por recomendação da Auditoria Geral do Estado, no
presente relatório foram consideradas somente as despesas
obrigatórias decorrentes de atos normativos ou lei a serem instituídos.
Desta forma, foram incluídos os reajustes de vencimentos autorizados
por lei ainda não implementados e a previsão da implementação da
nova lei do Prêmio de Produtividade que ainda tramita na ALMG que
tem como teto de pagamento 1% da Receita Corrente Líquida..

O § 3º do art. 17 estabelece, ainda, a definição para “aumento
permanente de receita” como a elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Assim como em 2008 a estimativa considera como aumento
permanente de receita apenas o acréscimo da arrecadação
decorrente da ampliação da base de cálculo do ICMS que toma como
referência o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB, previsto para
2009, no percentual de 5,0%. Para as deduções da receita foram
consideradas as transferências constitucionais, as transferências ao
FUNDEB e as despesas vinculadas à arrecadação da receita. Desta
forma, pôde-se levantar o saldo efetivo do aumento permanente da
receita.

Pela análise do tabela 9 a seguir observa-se que não existe margem
de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado já que
o acréscimo estimado daquelas já existentes para o exercício em
questão consumirá a expansão da receita prevista para o ano.

* - A Tabela referente ao Governo do Estado de Minas Gerais - Lei
de Diretrizes Orçamentárias - Anexo de Metas Fiscais - Margem de
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Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 2009 -
AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V) - R$ milhares foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

Anexo III
Riscos Fiscais

- ldo 2009 -
Lei de Diretrizes Orçamentárais - 2009

Anexo III - Riscos Fiscais
(Art. 4º, § 3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de

2000)
Em cumprimento ao art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de

04.05.2000, o presente Anexo conceitua e classifica os riscos fiscais,
avalia os passivos contingentes, e procura identificar e contextualizar
condicionantes que possam afetar as contas públicas.

Os riscos fiscais compreendem a frustração da receita corrente em
relação às metas fixadas, além da expansão da dívida e da despesa
acima das previstas.

1 - Riscos impactantes na Receita
O desempenho das receitas tributárias encontra-se diretamente

dependente da variação das atividades econômicas (PIB), do nível de
preços (IPCA) e de eventuais alterações na legislação, sobretudo,
devido a mudanças tributárias mais profundas que configurem reforma
tributária. Os riscos orçamentários dizem respeito, portanto, aos
desvios entre os parâmetros adotados nas projeções dessas variáveis
e os valores de fato observados ao longo do período compreendido
pelas diretrizes orçamentárias.

No caso da receita estadual, os principais riscos referem-se ao
desempenho da receita de ICMS, que representa maior parcela das
disponibilidades estaduais. Essa fonte de receita compõe-se de dois
tipos de recolhimentos sujeitos a variações distintas de preços: (i) uma
condicionada por preços administrados e outra (ii) vinculada ao
comportamento dos preços de mercado.

Considerando-se o nível de atividade econômica, a perspectiva de
frustração da receita prevista de ICMS mostra-se mais sensível em
relação ao montante de recolhimentos dependentes de preços
administrados, uma vez que referem-se a atividades diretamente
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vinculadas ao desempenho da produção e do comércio. De modo
geral, para o total da arrecadação, estima-se que 1,0% de variação
positiva ou negativa no Produto Interno Bruto-PIB deverá provocar
uma alteração da mesma natureza de aproximadamente 0,47% na
arrecadação. Para variações no nível de utilização da capacidade
instalada, o modelo de estimativa prevê um impacto de 1,41% sobre a
receita para cada percentual de variação.

Em 2007, Minas Gerais registrou expansão estimada do nível de
atividades econômicas (5,6%) ligeiramente superior à do Brasil (5,2%-
4º Trim/07). Para 2009, de acordo com Banco Central, a expectativa é
decrescimento do PIB de 4,0% (11.04.07). Entretanto, a crise
financeira internacional em curso combinada com o déficit em conta
corrente do país sugere possíveis ajustes fiscais e monetários, que
poderão impactar o desempenho econômico do país.

Em relação a variações do nível de preços, o risco para parcela da
arrecadação sujeita à gestão de preços administrados reside na
possibilidade de alterações nas regras vigentes para os reajustes dos
serviços envolvidos, que podem acontecer em atendimento a objetivos
macroeconômicos associados às metas de inflação. Ela engloba
receitas referentes a combustíveis, energia elétrica e
telecomunicações, que representam 44,6% (quarenta e quatro por
cento e seis décimos) do total do ICMS. Energia elétrica e
telecomunicações têm suas tarifas reajustadas anualmente a partir de
uma associação de fatores aliados à variação observada de índices
de preços e índices específicos ligados aos custos operacionais e
financeiros das empresas de diversos setores. O ajuste de preços do
setor combustíveis, por sua vez, encontra-se também condicionado
pelo preço internacional de petróleo e pela taxa de câmbio vigente.

Cinqüenta e cinco por cento e quatro décimos (55,4%) da
arrecadação de ICMS encontram-se sujeitos à variação de preços de
mercado, estando seu desempenho influenciado pela evolução dos
índices de preços ao consumidor. Estimativas mostram que uma
variação positiva ou negativa de 1,0% desse índice deve induzir uma
oscilação de cerca de 0,97% da arrecadação de ICMS na mesma
direção, o que denota grande sensibilidade ao comportamento dos
preços. Para o exercício em curso, o Governo Federal prevê pressões
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inflacionárias, que deverão ser administradas com uma política
monetária rigorosa e conseqüente repercussão para o nível de preços
do próximo exercício.

Nessa parcela, alguns setores têm o seu desempenho afetado
também pela flutuação da taxa de câmbio. Dentre eles, destacam-se
os de Veículos Automotores, Minerais, Siderurgia, Operações de
Importação, que totalizam 11,82% dos recolhimentos, além do próprio
setor de combustíveis. De acordo com modelo de estimativa do efeito
de variáveis macroeconômicas, prevê-se que, à alteração de 1,0% na
taxa de câmbio, a receita global de ICMS deverá variar 0,18%. Para o
próximo período, a estimativa é de ligeira valorização do dólar,
conforme relatório de mercado do Banco Central.

Os riscos devidos a possíveis alterações da legislação tributária
relacionam-se à Reforma Tributária prevista na Proposta de Emenda
Constitucional - PEC 233/2008. A PEC 233 apresentada pelo Governo
Federal propõe profundas alterações no sistema tributário vigente,
extinguindo tributos, mudando a estrutura dos fundos de transferência
para estados e municípios, alterando o princípio constitucional de
lançamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS e a dinâmica de sua cadeia de débito e crédito. O projeto prevê
a substituição de quatro tributos federais (PIS, Cofins, CIDE e Salário
Educação) por um Imposto sobre o Valor Agregado Federal - IVA-F.
Também extingue a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
e mantém o ICMS com ênfase na tributação no destino além de
instituir dois novos Fundos (Fundo e Equalização das Receitas - FER
e Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional - FNDR).

Os efeitos da PEC 233/08 podem ser agrupados em 3 (três)
dimensões: (i) Fundos; (ii) Princípio de Lançamento do ICMS e (iii)
Aproveitamento de Créditos no ICMS. No caso dos (i) Fundos, várias
são as alterações previstas na reforma. O Fundo de Participação dos
Estados, cujo valor corresponde atualmente a 21,5% dos recursos do
Imposto de Renda - IR mais do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, passará ser o equivalente a 21,5% de 49,7% do
somatório do IR, IPI, IVA-F, Imposto sobre Grandes Fortunas - IGF e
da competência residual de tributar da União, de acordo com o artigo
159, II, “a” da PEC 233.
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A Proposta de Emenda prevê ainda a extinção do FPEX, do Fundo
de Ressarcimento das Exportações (LC87/96), o Auxílio Financeiro à
Exportação e o Fundo Regional de Desenvolvimento, que serão
substituídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional –
FNDR, o qual será composto por recursos equivalentes a 4,8% de
49,7% do somatório de IR, IPI, IVA-F, IGF e da competência residual
(art. 159, II, “c” da PEC). Além disso, prevê-se a extinção da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE e a
instituição do repasse para aplicação em infra-estrutura de transporte
correspondente a 29,0% de 2,5% do IR, IPI e IVA-F (art. 159, I, “c”, 1,
§4º e art. 6º da PEC). Por outro lado, a PEC 233/08 cria o Fundo e
Equalização das Receitas - FER, formado por 1,8% do somatório de
49,7% IR, IPI, IVA-F, IGF e competência residual (art.159, II, “d”). Com
isso, estima-se que essas alterações deverão representar, para o
conjunto dos estados brasileiros, perdas de R$ 2,8 bilhões, devendo
recair sobre Minas Gerais perdas equivalentes à sua participação
geral de cerca de 10%.

De acordo com a PEC 233/08, o (ii) princípio de lançamento do
ICMS será alterado da “origem” para o “destino”, ficando os Estados
na origem das operações com o direito à incidência de alíquota de
2,0% (dois por cento). Considerando-se os dados da balança
interestadual de Minas Gerais em 2005, estima-se que as perdas
poderão chegar a 3,5% (três por cento e cinco centésimos) da
arrecadação de ICMS.

Em relação ao (iii) aproveitamento de créditos no ICMS, a PEC
233/08 altera a redação do art. 153 da Constituição Federal, eliminado
as regras hoje vigentes de restrição ao uso de créditos. Desse modo,
interpreta-se que não haverá estorno de créditos nas situações de
saídas com isenção e que será possível o pleno aproveitamento de
créditos referentes a entradas de bens de uso e consumo. Isso deverá
implicar perdas de R$ 2,9 bilhões para Minas Gerais. Destaque-se o
agravamento dessa situação em razão do princípio do destino e da
insuficiência da alíquota de 2,0% para suportar a dinâmica da cadeia
débito-crédito.

2 - Riscos nas Despesas
Como mais uma iniciativa no controle das despesas estaduais e na
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mitigação de riscos, o Governo do Estado de Minas Gerais
estabeleceu em seu plano estratégico definido no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado – PMDI um área de resultados voltada
exclusivamente para a Qualidade Fiscal. Além dos programas
elaborados para o melhor gerenciamento da receita, estão
estabelecidos programas de qualidade do gasto. Assim, o Governo
vem desenvolvendo iniciativas no intuito de monitorar
permanentemente as despesas estaduais de modo a manter o
equilíbrio fiscal. Desta forma, a execução das despesas programadas
não vêm se constituindo como risco para as contas estaduais.

3 - Riscos de passivos contingentes
Ao contrário das despesas programadas, a efetivação de passivos

contingentes pode vir a representar risco para a gestão orçamentária
estadual. Entre os riscos com estas características encontram-se os
passivos contingentes relativos às ações movidas contra a
Administração Pública Estadual. A identificação destes riscos se faz a
partir do levantamento pela Advocacia Geral do Estado das ações que
tramitam na justiça e que poderão impactar o Tesouro Estadual.

* - A Tabela referente ao Anexo de Riscos Fiscais - Demonistrativo
de Riscos e Providências - Riscos Fiscais 2009 foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 22.5.2008.

- Publicado, vai o projeto à Comissão Fiscalização Financeira para
os fins do art. 204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 214/2008

Belo Horizonte, 15 de maio de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei anexo que dispõe
sobre alteração de dispositivo da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, relativo à Taxa de Segurança Pública - TSP, que incide sobre a
atuação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais.

O objetivo da alteração é estender aos demais estádios de futebol
do Estado a isenção da TSP prevista então apenas para os jogos de
futebol profissional nos Estádios Governador Magalhães Pinto e
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Raimundo Sampaio.
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 2.393/2008
Altera a Lei nº 6.763, de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
Art. 1º - O art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 dezembro de 1975, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 114 - (...)
XIV - às partidas de futebol profissional realizadas no Estado.
(...)
Art. 2º - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação,

produzindo os efeitos a partir de 28 de dezembro de 2007.”
- 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 215/2008

Belo Horizonte, 19 de maio 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 altera
dispositivo da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, Lei nº 6.763, de
26 de dezembro de 1975, que dispõe sobre formas de extinção e
garantias do crédito tributário, em especial no que se refere ao
Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração
Pública do Estado de Minas Gerais - CADIN-MG.

O objetivo da alteração é permitir a inscrição no CADIN-MG de
débitos vencidos e não pagos de pequeno valor, cujo custo do
processo judicial para a execução fiscal ficaria superior ao débito a ser
cobrado do contribuinte. A mudança proposta irá contribuir para a
recuperação destes débitos perante o Tesouro Estadual e, com isso
assegurar o ingresso imediato de recursos que serão destinados a
programas essenciais, bem como a aceleração dos investimentos.
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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 N º 2.394/2008
Altera a Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, que dispõe sobre

formas de extinção e garantias do crédito tributário, altera a Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, a Lei nº 13.470, de 17 de janeiro
de 2000, a Lei n° 14.062, de 20 de novembro de 2001 , e dá outras
providências.

Art. 1º - O § 4º do art. 24 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 - (...)
§ 4º - Na hipótese do disposto no inciso I do caput, somente será ou

permanecerá inscrito o devedor:
I - cujo débito não esteja sendo contestado judicialmente; e
II - em se tratando de débito de natureza tributária, que esteja em

situação que permitiria a emissão de certidão de débito tributário
positiva.”

Art. 2º - 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 216/2008

Belo Horizonte, 19 de maio 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, com encargo, nos termos do § 4º do art. 17 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, à Fundação Educacional Lucas
Machado - FELUMA - terreno de propriedade do Estado de Minas
Gerais, constituído pela área de 357.798,00m² (trezentos e cinqüenta
e sete mil setecentos e noventa e oito metros quadrados), parte
integrante do imóvel de 1.611.160,00m² (um milhão seiscentos e onze
mil cento e sessenta metros quadrados), registrado sob o nº R-36.528,
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fls. 174, livro 3 BB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Santa Luzia.

O imóvel se localiza no Município de Lagoa Santa, no Bairro Várzea,
tendo pertencido à extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
- FEBEM -, atualmente vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDESE.

O projeto encaminhado tem por objetivo a instalação do novo
Campus Universitário da Faculdade de Ciências Médicas e prevê
encargos a serem cumpridos pela FELUMA, trazendo uma série de
benefícios ao Município e à população de Lagoa Santa, conforme
ofício do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social anexo.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.395/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas

Machado - FELUMA - o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar, com encargo, nos

termos do §4º do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à
Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA - terreno
propriedade do Estado de Minas Gerais, constituído pela área de
357.798,00m² (trezentos e cinqüenta e sete mil setecentos e noventa
e oito metros quadrados), parte integrante do imóvel de
1.611.160,00m² (um milhão seiscentos e onze mil cento e sessenta
metros quadrados), situado no Bairro Várzea, no Município de Lagoa
Santa, registrado sob o nº R-36.528, fls. 174, livro 3 BB, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Luzia.

§ 1º - A área objeto de doação a que se refere o “caput” tem a
seguinte localização: no vértice 1, de coordenadas N 7829224,244 m
e E 616795,949 m; deste, segue confrontando com fazenda do
Estado, com os seguintes azimutes e distâncias: 352º41`43`` e
147,360 m até o vértice 2, de coordenadas N 7829370,408 e E
616777,213 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 45º08`42`` e
95,323 m até o vértice 3, de coordenadas N 7829437,641 m e E
616844,787 m; com os seguintes azimutes e distâncias: 294º37`36`` e
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123,469 m até o vértice 4, de coordenadas N 7829489,091 m e E
616732,549 m; deste, segue confrontando com a família Matos, com
os seguintes azimutes e distâncias: 22º56`24`` e 161,756 até o vértice
5, de coordenadas N 7829489,091 m e E 616732,549 m; deste, segue
confrontando com o Bairro Novo Cruzeiro, com os seguintes azimutes
e distâncias: 89º54`40`` e 52,256 m até o vértice 6, de coordenadas N
7829638,135 m e E 616847,852 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 345º40`46`` e 73,278 m até o vértice 7, de coordenadas N
7829709,136 m e E 616829,727 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 46º22`24`` e 136,549 até o vértice 8, de coordenadas N
7829803,349 m e E 616987,036 m; deste, segue confrontando com
fazenda do Estado, com os seguintes azimutes e distâncias:
49º43`52`` e 76.627 m até o vértice 9, de coordenadas N 7829852,879
m e E 616987,036 m; com os seguintes azimutes e distâncias:
99º55`24`` e 179,012 m até o vértice 10, de coordenadas N
7829822,030 m e E 617163,370 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 61º42`20`` e 200.985 m até o vértice 11, de coordenadas N
7829917,298 m e E 617340,342 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 149º17`22`` e 233,557 m até o vértice 12, de coordenadas
N 7829716,496 m e E 617459,620 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 148º22`24`` e 292,418 m até o vértice 13, de coordenadas
N 7829467,462 m e E 617612,886 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 246º53`34`` e 87,848 m até o vértice 14, de coordenadas N
7829432,986 m e E 617532,086 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 250º20`29`` e 213,172 m até o vértice 15, de coordenadas
N 782361,272 m e E 617331,339 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 238º45`24`` e 212,500 m até o vértice 16, de coordenadas
N 7829251 m e E 617149,657 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 326º30`30`` e 192,217 m até o vértice 14, de coordenadas
N 782412,190 m e E 617043,037 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 238º43`01`` e 103,032 m até o vértice 18, de coordenadas
N 7829358,689 m e E 616954,985 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 161º06`44`` e 59,549 m até o vértice 19, de coordenadas N
78293002,34 e E 616974,262 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 246º14`44`` e 113,255 m até o vértice 20, de coordenadas
N 7829256,725 m e E 616870,602 m; com os seguintes azimutes e
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distâncias: 246º29`12`` e 81,413 m até o vértice.
§ 2º - O imóvel descrito no “caput” destina-se à implantação de

cursos de graduação do ensino superior e atividades correlatas de
instituição do ensino superior mantida pela FELUMA.

Art. 2º - Fica a FELUMA obrigada a cumprir, como encargo da
doação:

I - as obrigações assumidas no “Projeto de Implantação do Centro
de Extensão da Fundação”, consistentes na instalação de:

a) - Ambulatório Integrado de Atenção à Saúde e Educação dirigido
ao público em geral, onde funcionará:

1 - Centro Especializado de Hebiatria;
2 - Centro de Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas e Inclusão

Escolar - CDHCIE -; e
3 - Ambulatório de Atenção aos Dependentes Químicos;
b) Complexo de Ensino Superior para desenvolvimento da cultura,

do lazer, da produção social e da cidadania, abertos ao público; e
c) Hospital Escola de Lagoa Santa;
II - disponibilizar dez por cento das vagas para a concessão de

bolsas acadêmicas integrais, considerando a situação sócio-
econômica dos bolsistas; e

III - promover a implementação do Programa de Internato de Saúde
Coletiva - “Internato Rural”, no Município de Lagoa Santa e municípios
vizinhos, desde que manifestem interesse.

Parágrafo único - Para a concessão das bolsas acadêmicas de que
trata o inciso II, o Estado, conjuntamente com a FELUMA, fixará
critérios para a seleção dos alunos, levando em consideração
aspectos de ordem social e econômica, de modo a resguardar a
prevalência do interesse social.

Art. 3º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, a qualquer tempo, a partir da lavratura da escritura pública
de doação, a FELUMA deixar de cumprir quaisquer das obrigações
firmadas no “Projeto de Implantação do Centro de Extensão da
Fundação” ou caso não tiver sido dada ao imóvel a destinação
prevista no § 2º do art. 1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
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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 217/2008

Belo Horizonte, 19 de maio de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para que seja submetido à

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

Com este substitutivo busco adequar a redação do artigo 2º do
Decreto retro referenciado, com o objetivo de aperfeiçoar os
parâmetros de proteção e preservação da área especificada,
mantendo os objetivos do substitutivo nº 1.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

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

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - Para fins de proteção da área definida no art. 1º ficam

impostas as seguintes limitações:
I - Ficam declaradas de preservação permanente e imunes de corte:
a) as florestas e demais formas de vegetação natural da área

definida no art.1º, necessárias à proteção dos monumentos naturais
notáveis, sítios arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos;

b) as florestas e demais formas de vegetação natural da área
definida no art.1º, necessárias à proteção de espécies da flora ou da
fauna ameaçadas de extinção ou endêmicas;

c) as florestas e demais formas de vegetação natural da área
definida no art.1º, existentes nas áreas necessárias à criação ou
manutenção de corredores ecológicos entre áreas protegidas;

d) as áreas definidas como prioritárias para a conservação da
biodiversidade, nos termos do Sistema de Áreas Protegidas – SAP,
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conforme previsto no Decreto nº 44.500, de 3 de abril de 2007,
observado o zoneamento ecológico econômico da Área de Proteção
Ambiental - APA Carste Lagoa Santa;

e) as áreas necessárias para recarga hídrica da área cárstica; e
f) as dolinas e suas áreas de influência;
Parágrafo único - As áreas de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c”, “e”

e “f” serão definidas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, no prazo máximo de cento e oitenta dias.

II - a exploração ou supressão de vegetação nativa na Área de
Proteção Especial - APE -, quando permitida, atenderá ao seguinte:

a) os novos empreendimentos que impliquem em corte ou a
supressão de vegetação deverão ser implantados preferencialmente
em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas;

b) somente serão autorizadas mediante anuência do órgão gestor da
Unidade de Conservação, ouvido o Conselho Consultivo, sem prejuízo
das demais exigências legais cabíveis; e

c) somente serão autorizadas condicionadas à compensação
ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da
área desmatada, com as mesmas características ecológicas, dentro
da APE.

Parágrafo único - Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade
da compensação ambiental prevista, será exigida a reposição
florestal, com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na
APE, ficando o empreendedor ou seus sucessores responsáveis pela
referida área, até que se torne do porte e densidade da mata
suprimida, vedada qualquer hipótese de desmatamento.

III - A concessão de outorga de água e a autorização ou
licenciamento de qualquer empreendimento ou atividade modificadora
do meio ambiente dependerá:

a) de avaliação específica de seus impactos sobre o patrimônio
cultural, arqueológico, paleontológico, espeleológico e turístico;

b) de estudo prévio que demonstre a viabilidade ambiental da
intervenção e avalie seus impactos sobre o aqüífero cárstico; e

c) do necessário estudo de viabilidade do empreendimento através
de Estudo de Impacto Ambiental, conforme o previsto no Decreto
Federal nº 99.556, de 1º de outubro de 1990.
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Parágrafo único - O COPAM instituirá, no prazo máximo de cento e
oitenta dias contados a partir da publicação desta lei, cadastro com
dados georreferenciados de todos os sítios arqueológicos,
espeleológicos e paleontológicos existentes na APE, contados a partir
da publicação desta lei.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 1.444/2008. Publicada, fica a

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

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

Belo Horizonte, 30 de abril de 2008.
Excelentíssimo Presidente,
Este Tribunal encaminhou em 01/11/2007 a essa Egrégia

Assembléia Legislativa Projeto de Lei nº 1827/07. O mencionado
Projeto estava aguardando análise do Poder Executivo quanto ao
impacto orçamentário e financeiro decorrente da sua aprovação.
Desde então, várias medidas foram tomadas por esta Casa para
ajustamento da Despesa de Pessoal aos ditames da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Assim, em 22/04/08, firmamos acordo com o Poder Executivo, no
sentido da vigência do Projeto a partir de agosto deste exercício,
assegurando a manutenção do índice aproximado de 0,77% da
Receita Corrente Líquida, considerando, também, a aprovação da
Proposta Orçamentária de Pessoal para 2009, em valores já
ajustados, objetivando o cumprimento do limite estabelecido pela Lei
Complementar 101/00.

Certo de contar com a colaboração e o respeito que sempre tem
sido demonstrado por essa Egrégia Assembléia, magnanimamente
representada por V. Exa., solicito seja priorizada a tramitação do
Projeto, destacando a importância do mesmo para promovermos o
aprimoramento desta Instituição, com a valorização da carreira do
servidor, no desafio constante de exercer o controle externo da gestão
dos recursos públicos, de forma eficaz, em benefício da sociedade.

Registro protestos de elevada estima e consideração.
Elmo Braz Soares, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do
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Estado de Minas Gerais.”
- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.827/2007.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 7/2008
Belo Horizonte, 12 de maio de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Venho, pelo presente, solicitar a Vossa Excelência a alteração da

Tabela de Escalonamento Vertical de vencimentos prevista no
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.979/08, a fim de que incida, do MP-
61 até o MP-79, o multiplicador correspondente a R$715,00
(setecentos e quinze reais).

A alteração proposta tem por objetivo evitar perda de vencimentos
dos servidores que se encontram posicionados nos referidos padrões.

Na oportunidade, encaminho-lhe a Estimativa do Impacto
Orçamentário-Financeiro, nos termos do art.17 da Lei Complementar
nº 101, de 04/05/2000, conforme documento anexo.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de especial estima
e distinta consideração.

Atenciosamente,
Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de

Minas Gerais.
Estimativa do Impacto Orçamentário-Financeiro

Artigo nº 17 - Lei Complementar nº 101/2000
Objeto da despesa: Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.979/08 -

Altera a tabela de vencimentos dos sevidores do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais.

Classificação orçamentária: 1091.03.122.701.2.009.0001.3.1.90
Estimativa da despesa 2008: R$15.500.000,00
Impacto orçamentário-financeiro:
* - A Tabela referente a Estimativa do Impacto Orçamentário-

Financeiro - 2008/2010 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
22.5.2008.
(*) estimativa acrescida de projetção IPCA 5%

Declaro, na qualidade de Ordenador de Despesas do Ministério
Público, no uso das atribuições que me são conferidas por Lei e para
fins de atendimento ao disposto no artigo 17 da Lei Complementar nº
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101, de 04 de de maio de 2000, que a despesa com objeto
supracitado está adequada ao Plano Plurianual de Ação
Governamental, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual do presente exercício. Declaro, ainda, que
existem recursos orçamentários suficientes para atender a despesa e
que estas não comprometem a execução das outras atividades em
andamento.

Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.”
- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.979/2008.
* - Publicado de acordo com o texto original.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma

questão de ordem à Mesa. Quero saber o seguinte: quando o
Deputado apresenta um requerimento à Mesa, e este é aprovado e
encaminhado a determinado órgão ou instituição, ao chegar a
resposta a esta Casa, qual é o procedimento da Mesa em relação a
essa resposta?

O Sr. Presidente - O ofício é anexado ao processo do requerimento
e uma cópia é encaminhada ao autor do requerimento.

O Deputado Weliton Prado - Apresentei um requerimento à Aneel
com o objetivo de acolher as contribuições oferecidas no momento da
audiência pública que tratou da revisão tarifária da Cemig. A relatora
do processo, Dra. Joíza, encaminhou a resposta a esta Casa e, no
ponto 2, ela diz o seguinte: “Cumpre-me informar que todas as
contribuições oferecidas no momento da consulta pública, bem como
no momento da audiência pública, foram incorporadas ao processo e
analisadas individualmente”. Então conseguimos provar as falhas da
planilha apresentada pela Cemig. E ela justificou, em seu voto, que,
por isso, foi possível reduzir a tarifa de energia em 17%, inclusive
enviando todo o relatório. E, Sr. Presidente, muito me estranha isso,
porque eu fui o autor do requerimento e não foi enviada cópia a este
Deputado. Só fiquei sabendo disso porque entrei em contato com a
Aneel, solicitando todo o processo e o voto da relatora, que me
informou já ter encaminhado tudo para a Assembléia Legislativa,
respondendo, inclusive, a um ofício que eu havia apresentado. Então
isso muito nos estranha, porque o requerimento foi encaminhado para
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o Deputado Walter Tosta. Será que é porque o nome dele também
começa com “w”? Gostaria de saber qual é a justificativa da Mesa, por
não ter encaminhado isso. Será que houve mais um equívoco, já que
equívocos sempre acontecem aqui, e justamente com este Deputado?
Muitas vezes, os projetos numerados que estão na pauta têm o nome
de todos os Deputados, mas, quando se trata de um projeto de minha
autoria, não aparece o meu nome. Isso também acontece nos
momentos de votação pelo painel eletrônico, em que, muitas vezes,
meu nome não é registrado. Num dia desses, olhando um jornalzinho
da Assembléia, vi o nome de todos os Deputados e o que dizia cada
projeto que foi aprovado; mas, justamente no meu projeto, não havia o
meu nome. Por isso queria saber se foi mais uma coincidência e, se
foi, o que aconteceu e por que não foi enviado. Será que é porque
aqui se reconhece que foram acolhidas as nossas contribuições e, por
isso, foi possível baixar a tarifa em 17%? Gostaria de obter um
esclarecimento da Mesa.

O Sr. Presidente - É do meu conhecimento, e V. Exa. sabe muito
bem, que a Mesa tem total respeito com todos os Deputados e os
trata de igual maneira. Respondo não só por mim mas também por
todos os demais companheiros da Mesa. Equívocos acontecem e, se
eles estão ocorrendo em maior número com V. Exa., talvez seja pelo
fato de V. Exa. ser autor do maior número de requerimentos e
projetos.

O Deputado Weliton Prado - Isso foi publicado no “Minas Gerais”?
O Sr. Presidente - Eu também já recebi respostas minhas depois de

terem sido encaminhadas para outros Deputados. Já tínhamos ficado
sabendo do ocorrido com V. Exa. e lamentamos. Toda a correção está
sendo feita. A Mesa não tinha intenção de encaminhar a matéria para
o Deputado Walter Tosta. Foi um equívoco, e a Mesa, na minha
pessoa, faz questão de pedir desculpas a V. Exa., uma vez que não
há sentimento nenhum de discriminação.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saber se foi publicado no
“Minas Gerais”.

O Sr. Presidente - Sim, foi publicado.
O Deputado Weliton Prado - Corretamente?
O Sr. Presidente - Exato. O erro foi só de encaminhamento.
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O Deputado Weliton Prado - Então, Sr. Presidente, vou provar que o
erro continua aqui, com base nessa publicação do “Minas Gerais”.
Isso prova que não houve um erro de encaminhamento, porque o
Requerimento nº 2.080 é de minha autoria. E sabe como isso foi
publicado no “Minas Gerais”? Está aqui, nas minhas mãos, a
publicação do jornal “Minas Gerais”, do dia 17/5/2005, em que a Dra.
Joíza Campanha Dutra, Diretora da Aneel, presta informações
relativas ao Requerimento nº 2.080, do Deputado Walter Tosta. Vejam
só, trocou-se, também no “Minas Gerais, o nome do autor do projeto.
Se isso aqui não é fraude, o que é fraude? Não quero culpar V. Exa.,
mas está aqui a prova de que houve uma adulteração. Entendo que
possa ter havido uma falha e que esse requerimento tinha sido
encaminhado para outro Deputado, mas nada justifica o fato de ele ter
sido publicado no “Minas Gerais”, com o nome de outro Deputado,
justamente tratando do tema em que venho trabalhando e pelo qual
venho lutando por mais de dois anos nesta Casa. A minha indignação
agravou-se com a resposta da relatora confirmando ter acatado e
incorporado todas as nossas propostas ao processo, e, até no “Minas
Gerais”, um órgão oficial, isso foi publicado em nome de outro
Deputado. Portanto, solicito à Mesa providências imediatas para rever
esse erro. Solicito ainda a errata da publicação do “Minas Gerais” e a
cópia do requerimento, para que ele seja publicado na íntegra. É
praxe desta Casa fazer isso, inclusive com uma justificação à ementa
em relação ao requerimento. Sobre o Requerimento nº 2.080, em que,
na publicação, foi trocado o autor, em momento nenhum foi citado o
assunto de que ele tratava, justamente porque é um requerimento de
minha autoria. Confesso, realmente, que estou chateado. Quero crer
que não houve maldade de Deputados desta Casa, mas ficou
comprovada a adulteração, a troca de nomes na publicação oficial do
diário oficial de Minas Gerais, do dia 17 de maio, que está aqui em
minhas mãos.

O Sr. Presidente - Respeito a sua observação, e, em nome da Mesa,
gostaria de registrar a palavra “troca” em vez de “adulteração”, porque
não iríamos fazer adulteração.

O Deputado Weliton Prado - Mas isso está aqui registrado, Sr.
Presidente.
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O Sr. Presidente - Sim.
O Deputado Weliton Prado - Qual é a justificativa que V. Exa. dá

para esse fato? V. Exa. mesmo falou que a publicação feita no “Minas
Gerais” foi correta, mas eu estou provando que isso não foi publicado
corretamente.

O Sr. Presidente - Vamos procurar corrigir isso. Esclareço-lhe que a
Presidência determina a publicação de errata no “Diário do
Legislativo” de amanhã, dia 21 de maio.

O Deputado Weliton Prado - Foi justificado que houve uma falha de
envio, que não se enviou para o autor. Então, tudo bem, se não se
enviou, fui procurar no “Minas Gerais”, para ver se foi publicado. Qual
foi minha estranheza? Foi publicado com o nome de outro autor, e não
foi publicado do que se tratava o requerimento e a resposta. Está mais
do que comprovado.

O Sr. Presidente - Houve um equívoco completo.
O Deputado Weliton Prado - Com este Deputado, sempre há

equívocos, direto.
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 2.396/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Delfim Moreira os

imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Delfim Moreira os imóveis a seguir discriminados, situados no
Município de Delfim Moreira e registrados no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itajubá:

I - terreno com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado
no Bairro Ponte de Zinco e registrado sob o nº 9.901, a fls. 175 do
Livro 3-G;

II - terreno com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),
situado no Bairro Bicas de Cima e registrado sob o nº 10.307, a fls.
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247 do Livro 3-G;
III - terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),

situado no lugar denominado Salto e registrado sob o nº 18.290, a fls.
86 do Livro 3-M.

Parágrafo único - os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
serão destinados ao funcionamento de projetos sociais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes for dada a destinação
estabelecida no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: Os imóveis objeto de alienação deste projeto de lei,

situados no Município de Delfim Moreira, foram doados ao Estado por
particulares - os dois primeiros em 1964, e o último em 1971. Em
nenhum dos casos consta na escritura pública de doação cláusula
resolutiva do contrato.

Tais bens encontram-se ociosos, o que enseja a intenção de serem
utilizados pela administração municipal para a implantação de projetos
e serviços de cunho social, em benefício da população da localidade.

Para que isso possa ser efetivado, é necessária a transferência dos
imóveis ao patrimônio municipal.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- 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 2.397/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Repentistas e Poetas

Populares do Norte de Minas, com sede no Município de Montes
Claros.

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

Repentistas e Poetas Populares do Norte de Minas, com sede no
Município de Montes Claros.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A Associação de Repentistas e Poetas Populares do

Norte de Minas, com sede no Município de Montes Claros, encontra-
se em funcionamento desde 9/6/81.

A Associação tem por finalidade congregar os repentistas e poetas
populares do Norte de Minas e de Municípios de outras regiões,
promovendo ensaios, reuniões e eventos com vistas ao
aprimoramento de repentistas, poetas, cantores e instrumentistas.
Procura incentivar o gosto pela arte de fazer poesias, repentes,
composições, de execução de instrumentos musicais e outros,
principalmente nas escolas públicas, nos meios estudantis e locais
públicos, nas associações comunitárias urbanas e rurais. Promove a
educação musical nas áreas urbana e rural, de primeiro grau e
profissionalizante, para aprendizes carentes. A Associação, no
desenvolvimento de suas atividades, não faz discriminação de raça,
cor, sexo ou religião. Com base no exposto esperamos contar com o
apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposta.

- 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 2.398/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de

Lagoa dos Freitas, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Rural de Lagoa dos Freitas, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A Associação Comunitária Rural de Lagoa dos Freitas

desenvolve projetos de combate à fome e à pobreza, a fim de reduzir
os efeitos da seca na região. Oferece proteção à saúde da família, da
gestante, da criança, da adolescência e da população idosa. Presta
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assistência médica e odontológica; desenvolve projetos culturais e
esportivos, de melhoria do emprego e da renda, de instrumentalização
do produtor, na economia de subsistência, de saneamento básico, de
promoção da integração ao mercado de trabalho; de assistência social
aos portadores de deficiência na procura da habilitação e reabilitação
e a promoção de sua integração a vida comunitária; oferece abrigos e
assistência alimentar aos moradores em caso de calamidade pública;
ampara as crianças, os adolescentes e idosos carentes; protege o
meio ambiente e promove segurança pública. A Associação, no
desenvolvimento de suas atividades, não faz discriminação de raça,
cor, sexo ou religião.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposta.

- 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 2.399/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que

comercializam lâmpadas fluorescentes colocarem à disposição dos
consumidores lixeira para a sua coleta quando descartadas ou
inutilizadas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os comerciantes de lâmpadas fluorescentes situados

no Estado de Minas Gerais obrigados a colocar à disposição dos
consumidores recipientes para a sua coleta quando descartadas ou
inutilizadas.

Parágrafo único - Os recipientes de coleta deverão ser instalados
em local visível e, de modo explícito, deverão conter dizeres que
alertem e despertem o usuário quanto à importância e à necessidade
do correto fim dos produtos e os riscos que representam à saúde e ao
meio ambiente quando não tratados com a devida correção.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Walter Tosta
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Justificação: Nos últimos tempos é claramente notória a substituição
das antigas lâmpadas incandescentes pelas de mercúrio, mais
conhecidas como fluorescentes. Isso vem ocorrendo tanto nas
residências quanto nos estabelecimentos comerciais e indústrias.
Pode-se dizer que hoje essas lâmpadas são responsáveis por mais de
70% da iluminação artificial.

Por diversos motivos essa substituição vem sendo incentivada pelo
governo federal, pois as lâmpadas fluorescentes reduzem
consideravelmente o consumo de energia elétrica, chegando a atingir
uma redução de até 80%, além de possuírem uma média de
durabilidade oito vezes maior, provocarem maior sensação de
conforto e apresentarem um menor risco de causar deficiências
visuais. Por outro lado, a maior utilização das lâmpadas fluorescentes
é altamente preocupante sob determinado enfoque: o da preservação
do meio ambiente e da saúde humana, pois essa lâmpada é
constituída por um tubo selado de vidro, em cujo interior encontram-se
gás argônio e vapor de mercúrio. Enquanto intacta, a lâmpada não
oferece risco, mas, ao ser rompida, liberará vapor de mercúrio que
será aspirado por quem a manuseia.

Infelizmente, até o presente momento esse tipo de lâmpada faz
parte do lixo das residências, de estabelecimentos comerciais e de
indústrias, podendo contaminar o meio ambiente e afetar a saúde
humana. Em regra, os resíduos deveriam ser tratados e depositados
próximos aos locais onde foram gerados. No entanto, passam por
áreas povoadas, e a ausência de um plano diretor de resíduos leva as
indústrias a procurar destinação final para os resíduos gerados longe
do local de remessa. O descarte dessas lâmpadas carece de cuidados
especiais, em face do risco de que, uma vez lançadas no lixo das
residências, estabelecimentos comerciais e industriais e, por fim, nos
lixões dos Municípios ou em aterros sanitários, acabem por
contaminar o solo, os lençóis freáticos e as plantações de alimentos. A
situação é preocupante e necessita ser urgentemente solucionada
com uma política pública que determine regras e procedimentos
obrigatórios, sob pena de pagarmos um alto preço diante da omissão.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para aprovação
do projeto de lei ora apresentado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de
Meio Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.400/2008
Dispõe sobre o campeonato estadual regionalizado, modalidade e

prática esportiva para o idoso e para a pessoa com deficiência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no Estado o campeonato estadual

regionalizado, do idoso e da pessoa com deficiência, a ser realizado
anualmente.

§ 1º - Considera-se idoso, para o disposto no caput do art. 1º,
pessoas de ambos os sexos com idade igual ou superior a sessenta
anos.

§ 2º - A organização do evento, as regiões onde ocorrerão as
disputas, bem como as modalidades esportivas a serem praticadas
serão previamente determinadas pelo órgão competente do Poder
Executivo.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá firmar convênios com entidades
públicas e privadas, ligadas aos segmentos, com o objetivo de
desenvolver e implementar ações inclusivas para a consecução desta
lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias a serem inseridas no
orçamento geral do Estado neste exercício.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Walter Tosta
Justificação: O projeto que ora apresento tem por objetivo

proporcionar ao idoso e à pessoa com deficiência a possibilidade de
praticar esportes, na modalidade que melhor se adapte, levando-se
em conta sua condição de saúde física e mental. A intenção primeira é
a de prevenir doenças, fazendo com que idosos e pessoas com
deficiência movimentem o corpo e a mente, elementos fundamentais
para uma boa saúde. A disputa deve funcionar apenas como estímulo
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a esta prática, porque o importante mesmo é participar, integrar,
interagir, evitando-se assim a ociosidade e a sensação de depressão,
solidão, rejeição etc.

Acho importante e necessário que se regionalizem estas disputas,
para se evitarem longos deslocamentos para estes segmentos, que
por si só já encontram dificuldades naturais na locomoção e, também,
para se evitarem despesas desnecessárias, facilitando a participação
de um maior número possível de pessoas. Entendo que o órgão
competente do Poder Executivo disporá de tempo suficiente para
adaptar ginásios e campos de futebol e outras praças de esporte para
atender a estes segmentos.

- 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 2.401/2008
Dispõe sobre a concessão de isenção de taxa para renovação de

Carteira Nacional de Habilitação - CNH -, ao idoso carente acima de
60 anos de idade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedida isenção da taxa para renovação de Carteira

Nacional de Habilitação - CNH -, ao idoso considerado carente.
Art. 2º - O processo de entrada para obtenção do benefício de que

trata o art. 1º deverá ser protocolado na sede do Detran-MG,
obedecidas as seguintes formalidades:

I - apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de
residência e comprovante de renda de até 2 salários mínimos;

II - caberá ao setor social do Detran - MG avaliar o pedido e remeter
ao Presidente para deliberação, deferindo ou não o benefício;

III - deferindo o pedido, o Detran-MG espedirá o documento de
isenção para o beneficiário, no prazo máximo de trinta dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Walter Tosta
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo facilitar a vida do

idoso carente, que geralmente já tem inúmeras despesas com
remédios, com tratamentos e já contribuíram de diversas formas com
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a sociedade. Muitos desses idosos enfrentam grandes dificuldades,
não têm emprego, vivem de uma aposentadoria que o limita à
sobrevivência ou até mesmo dependem de seus familiares. Por isso é
necessário dar-lhes a oportunidade de terem ao menos a sua carteira
de motorista renovada sem que para isso tenham que depender
financeiramente de alguém ou até mesmo deixar de comprar algum
remédio. A concessão da isenção da taxa para renovação da CNH
para o idoso carente é um passo a mais para facilitar a obtenção de
um emprego, um trabalho, seja como autônomo, seja como
empregado, seja na economia informal. Sendo assim, peço o apoio
dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 629/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.402/2008
Dá nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de 29 de

janeiro de 2003, que dispõe sobre a estrutura básica do Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 107, de 29 de janeiro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 1º - O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -

vincula-se ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e tem sua estrutura orgânica básica definida nesta lei
delegada.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Objetiva este projeto de lei, que apresentamos à

elevada apreciação dos nobres pares, dar nova redação ao § 1º do
art. 1º da Lei Delegada nº 107, de 2003, alterada pela Lei Delegada nº
168, de 2007, vinculando o Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais ao Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Tal pretensão fundamenta-se na correlação entre a natureza
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precípua do Instituto e a da Secretaria, a qual se constata
examinando-se a legislação sob o adequado ponto de vista sistêmico.

É pública e notória a necessidade de as terras do Estado de Minas
Gerais serem aproveitadas de forma eficiente, para que se efetivem
os direitos previstos nos arts. 5º, XXIII, e 186 da Constituição da
República.

O legislador constituinte originário, nas normas que tratam da função
social da propriedade, da política agrícola e fundiária e da reforma
agrária, determinou que a destinação das terras públicas e devolutas
será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de
reforma agrária.

Sendo assim, ante a premente necessidade de se implementar uma
política desenvolvimentista e que atenda à função social da
propriedade, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa - encontra-se apta a melhor atender aos
ditames constitucionais.

A respeito da função social de toda e qualquer propriedade:
“O direito privado de propriedade, seguindo-se a dogmática

tradicional (Código Civil, arts. 524 e 527), à luz da Constituição
Federal (art. 5º, XXII, CF), dentro das modernas relações jurídicas,
políticas, sociais e econômicas, com limitações de uso e gozo, deve
ser reconhecido com sujeição a disciplina e exigência da sua função
social (arts. 170, II e III, 182, 183, 185 e 186, CF). É a passagem do
Estado proprietário para o Estado solidário, transportando-se do
‘monossistema’ para o ‘polissistema’ do uso do solo (arts. 5º, XXIV,
22, II, 24, VI, 30, VIII, 182, §§ 3º e 4º, 184 e 185, CF)”1.

Com efeito, a política agrícola do Estado está sendo planejada e
executada de acordo com a lei, fazendo-se necessário o envolvimento
efetivo do setor de produção, dos produtores e trabalhadores rurais,
bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e
transportes, levando-se em conta, especialmente, os seguintes
preceitos: os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis
com os custos de produção, a garantia de comercialização, o incentivo
à pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e extensão rural, o
seguro agrícola, o cooperativismo, a eletrificação rural, a irrigação e a
habitação para o trabalhador rural.
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Ainda a respeito da função social da propriedade:
“A referência constitucional à função social como elemento estrutural

da definição do direito à propriedade privada e da limitação legal de
seu conteúdo demonstra a substituição de uma concepção abstrata de
âmbito meramente subjetivo de livre domínio e disposição da
propriedade por uma concepção social de propriedade privada,
reforçada pela inexistência de um conjunto de obrigações para com os
interesses da coletividade, visando também à finalidade ou utilidade
social que cada categoria de bens objeto de domínio deve cumprir”2.

Desta forma, apresento este projeto de lei, que permitirá um
adequado e regular atendimento aos ditames constitucionais.

A partir do momento em que uma família é assentada, passa a
integrar a classe dos pequenos produtores rurais, dependente e objeto
das políticas públicas implementadas pela Seapa para essa categoria.

Ao subordinar-se o Iter de forma direta à Seapa, viabiliza-se um
planejamento mais completo do aproveitamento das áreas do Estado
administradas por aquele órgão - um planejamento estruturado, que
identifique as áreas em que é possível realizar-se o assentamento e
defina políticas de produção para os pequenos produtores que
surgirão. Por outro lado, permite-se também, para as áreas que não
se prestem àquele fim, a elaboração e implementação de políticas
públicas e parcerias com o setor privado que permitam ao Estado
cumprir o comando constitucional que trata da função social da
propriedade e dar o melhor uso a cada área, segundo suas
características próprias.

Acreditamos, portanto, que a Seapa pode comandar esse processo
com maior amplitude e profundidade, na medida em que é a secretaria
técnica responsável pela matéria e pode enfrentá-la em todas as suas
nuances.

1 STJ, 1ª Seção - MS, nº 1.856-2/DF - Relator Ministro Milton Luiz
Pereira - Ementário STJ, 08/318.

2 Alexandre de Moraes, Direitos Humanos Fundamentais, Teoria
Geral, Comentários aos Arts. 1º a 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil, Doutrina e Jurisprudência, 4ª edição, Ed. Atlas,
São Paulo, 2002, p. 173.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de



1116

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

PROJETO DE LEI Nº 2.403/2008
Dá denominação a trecho da Rodovia MG-314 no Município de

Cantagalo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Vereador José Ciriaco de Oliveira

o trecho da Rodovia MG-314 que liga o Município de Cantagalo ao
entroncamento da MGT-120.

Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG -, providenciará, com recursos de
seu orçamento, a fixação de placas indicativas da denominação da
rodovia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição ora apresentada tem por objetivo dar

denominação ao trecho da MG-314, que liga Cantagalo ao trevo da
MGT-120, de Vereador José Ciriaco de Oliveira, como forma de
homenagear e demonstrar respeito a essa ilustre figura pública.

Vereador por dois mandatos no Município de Peçanha, que deu
origem ao Município de Cantagalo, José Ciriaco de Oliveira foi
brilhante político e defensor de toda a região do Vale do Suaçuí.
Marcou história na política de sua terra, especialmente no que se
refere à atenção aos mais necessitados. Sendo assim, encontram-se
respeitadas as orientações da Lei nº 13.408, de 21/12/99, que regula
a matéria.

A homenagem de que trata o projeto ora apresentado com certeza
encontrará ecos na população de Peçanha e região.

Tendo em vista o mérito e a relevância da denominação aqui
proposta, espero o apoio dos colegas à sua aprovação.

- 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 2.404/ 2008
Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Estudos
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Econômicos, Políticos, Sociais e Ambientais e Apoio aos Governos
Municipais - Imeps -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Estudos Econômicos, Políticos, Sociais e Ambientais e Apoio aos
Governos Municipais - Imeps -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Reuniões, 20 de maio de 2008.
José Henrique
Justificação: O Instituto Mineiro de Estudos Econômicos, Políticos,

Sociais e Ambientais e Apoio aos Governos Municipais - Imeps -, com
sede em Juiz de Fora, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em
27/1/2007, tendo seu estatuto devidamente registrado no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, de Juiz de Fora. Tem por objetivo
primordial incentivar o desenvolvimento dos Municípios mineiros, com
atividades de apoio à ação governamental. Conforme atestado anexo,
o Instituto funciona há um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação do projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Assuntos Municipais, para deliberação, nos termos do
art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.405/2008
Estabelece penalidade para a empresa que permitir o transporte de

seus produtos com pesagem acima do limite permitido, comprovada
pela nota fiscal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A empresa que, no transporte de seus produtos para venda,

exceder os limites previstos na Portaria do Dnit nº 86, de 20 de
dezembro de 2006, será penalizada com o pagamento de multa no
valor de R$500,00 por tonelada acima do limite.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: As estradas de nosso Estado se tornaram literalmente
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um caos. Podemos comprovar que, na quase totalidade das rodovias,
há buracos de dimensões assustadoras, quase sempre causados pelo
excesso de peso transportado por carretas e caminhões. Estes
buracos ocasionam prejuízos imensuráveis ao povo mineiro, que tem
seus veículos destruídos ao transitarem por essas rodovias. O DNIT e
o DER-MG estão quase totalmente omissos com relação a esse
assunto, uma vez que as balanças de pesagem, que antigamente
funcionavam em nosso Estado, já não mais funcionam, não havendo
desta forma como fiscalizar o peso que o veículo está transportando.
Fazendo-se a fiscalização através da nota fiscal do produto
transportado e comprovando-se que o peso ultrapassa os limites
estabelecidos pela Portaria do DNIT nº 86, de 20/12/2006, é justo e
coerente penalizar os responsáveis.

Considerando a importância deste projeto para a conservação das
estradas de nosso Estado, espero contar com o apoio dos nobres
pares para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.438/2008, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Câmara Municipal de Montes
Claros pelo trabalho sério e competente que realiza, sendo
considerada pelo Tribunal de Contas do Estado como referência
estadual em termos de organização, transparência e probidade
administrativa. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.439/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Paróquia Nossa
Senhora do Carmo, no Município de Borda da Mata, pelo transcurso
de seus 150 anos de fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.440/2008, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Divinópolis pelo transcurso do aniversário de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 2.441/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Ricardo de Souza Silveira,
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Sócio-Diretor do Café Cristal Ltda., pela Medalha do Mérito Industrial
que lhe foi outorgada pela Fiemg.

Nº 2.442/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Grupo Líder de Muriaé pela
passagem de seus 50 anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão
de Turismo.)

Nº 2.443/2008, do Deputado Padre João, em que solicita seja
encaminhado ao Deputado Federal Jaime Martins pedido de
providências relativas à tramitação do Projeto de Lei nº 6.390/2005,
pelas razões que menciona.(- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.444/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados pedido de providências com vistas à
realização de audiência pública para debater temas relacionados às
perícias e às concessões de aposentadorias pelo INSS, pelas razões
que menciona.

Nº 2.445/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Defensoria Pública Federal pedido de
providências para que apure denúncia apresentada pela Sra. Eliete da
Conceição Moreira contra conduta profissional da médica do INSS
que efetuou a perícia para avaliação da capacidade laborativa da
denunciante. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 2.446/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido
de providências relativas às condições de trabalho dos Peritos
Criminais no Município de Formiga.

Nº 2.447/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de
providências, que menciona, relativas à segurança pública no
Município de Pitangui.

Nº 2.448/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares
participantes da operação que culminou na prisão de uma quadrilha
que praticava assaltos em Salinas e em toda a região Norte do
Estado.

Nº 2.449/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
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seja encaminhado ao Comandante da 4ª Região Militar pedido de
providências para que seja agilizado o processo de registro de armas
dos militares do Estado.

Nº 2.450/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de
providências para reforma da cadeia pública de Itamarandiba.

Do Deputado Jayro Lessa em que solicita seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 725/2007.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Antônio Carlos Arantes, Roberto Carvalho, Vanderlei Miranda e
outros, Lafayette de Andrada e Jayro Lessa.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária e de Segurança Pública e dos Deputados
Jayro Lessa, Délio Malheiros e Tiago Ulisses.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, anuncia que, no
dia 16 próximo passado, foi o aniversário dos nossos companheiros
Juninho Araújo; e hoje, dia 20 de maio, do nosso amigo Deputado
Eros Biondini. Aos dois desejamos muitas felicidades, o abraço e o
cumprimento de todos nós. Falo em nome dos seus companheiros de
Assembléia.

Se, por um lado, celebramos o nascimento e o aniversário de
alguns, por outro, manifestamos o sentimento de condolências à
família dos Drs. Aloísio Vasconcellos e Ronaldo Vasconcellos, que
ontem perderam a sua genitora, D. Irene de Vasconcellos Novais. A
todos eles o nosso sentimento de fraternidade cristã.

Anuncio também o falecimento, com muito pesar, hoje, do Sr. Breno
de Melo Franco Ferreira, pai do Dr. Eduardo de Almeida Ferreira, da
Companhia de Mineração Serra Azul - Comisa. A todos os familiares e
amigos também as nossas condolências.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Humberto

Carneiro.
O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados; público presente, como o nosso eterno
Deputado Estadual Ricardo Duarte, do Triângulo; ouvintes da TV



1121

Assembléia, ocupo esta tribuna hoje para divulgar uma informação
muito importante para Minas Gerais e que mostra o resultado das
ações do governo do Estado para a redução da violência. No dia 9 de
maio, fomos informados de que o índice de criminalidade violenta em
Uberlândia teve uma redução de 20% após a integração da gestão de
segurança pública no Município. Essa redução pode ser percebida na
mudança de posição do Município no “ranking” da criminalidade do
Estado.

Em 2002, Uberlândia ocupava a 4ª posição e estava entre as 10
cidades mais violentas de Minas Gerais. No final do ano passado,
estava em 48ª posição e agora está em 115ª posição, ou seja, numa
posição distante dos Municípios mais violentos. Sei que ainda não é a
situação ideal que o povo uberlandense espera e que ainda há muito
o que fazer, mas tenho a certeza de que vamos reduzir ainda mais
esses índices. Podemos considerar esse resultado bastante
satisfatório, já que se trata de um Município com mais de 600 mil
habitantes e em pleno desenvolvimento econômico, o que, como
todos sabem, traz impactos nos índices de violência.

Em 2004, a cidade registrou 6.126 assaltos; já em 2007, os registros
caíram para 3.771. A mesma redução pode ser observada nos casos
de roubos consumados: em 2005, foram 2.959 casos; e, em 2006,
2.178, o que representa uma redução de 26,4%. Já o índice de
criminalidade violenta caiu 20% apenas em um ano, com a
implantação da integração das polícias. A tendência é uma redução
ainda maior nesses índices, porque a Prefeitura Municipal vai investir
R$4.000.000,00 na implantação do Programa Olho Vivo, que vai
instalar 80 câmeras de videomonitoramento na cidade. O sistema será
gerenciado em parceria com o governo do Estado e deverá entrar em
funcionamento até junho deste ano. Além disso, o Estado já adquiriu o
terreno onde será construída a sede do Comando Integrado das
Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. Os investimentos
serão de R$23.000.000,00. A sede, com toda a certeza, dará
melhores condições e será fundamental para a logística e a integração
das polícias.

Também inauguramos no ano passado o Centro do Menor Infrator,
com capacidade para receber 80 internos, que recebem orientação e
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atendimento voltados para sua reintegração social. Essas ações
encontraram respaldo na Prefeitura Municipal e na sociedade, o que
contribuiu para que dessem certo. Assim vemos a redução dos índices
de criminalidade e Uberlândia fora da lista das cidades mais violentas.

O envolvimento das comunidades em projetos como o Vizinhança
Solidária e a participação dos policiais em reuniões comunitárias são
exemplo da parceria da polícia com a sociedade, a qual facilitou a
implantação dos projetos e a integração das ações.

A Integração da Gestão de Segurança Pública é uma ação
inovadora no Brasil e tem como objetivo integrar ações e informações
de segurança, aumentando a eficiência na prevenção e no combate
ao crime. Em Uberlândia, a implantação começou em 2006 e será
concluída agora, com a construção da sede.

Não posso deixar de destacar a seriedade e o compromisso dos
membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros de
Uberlândia na implantação do projeto de integração. Eles acreditaram
que era possível reduzir a violência e o conseguiram. Assim
percebemos que Uberlândia se desenvolve com segurança e com
responsabilidade, o que acaba atraindo investimentos, como o
entreposto da Zona Franca de Manaus, que será instalado no
Município - o Governador Aécio Neves confirmou, na semana
passada, a instalação de um entreposto da Zona Franca de Manaus
em Uberlândia. O acordo entre o Estado do Amazonas e o de Minas
Gerais deve ser assinado nos próximos 15 dias. O entreposto vai
viabilizar a criação de um “cluster” logístico formado por dezenas de
empresas que fazem parte da cadeia logística da Zona Franca. É por
Uberlândia que vai passar grande parte dos produtos eletrônicos e
veículos de duas rodas destinados à comercialização em qualquer
ponto do território nacional. Além das empresas que integram a Zona
Franca, nosso Município já está se preparando para atrair empresas
que nele tenham interesse em montar linhas de produção.

Vale ressaltar que Municípios de todo o Brasil disputavam a
instalação do entreposto. O que garantiu a escolha de Uberlândia
foram critérios técnicos, como a localização geográfica do Município,
que concentra dois terços dos consumidores brasileiros num raio de
600km. Além disso, a Prefeitura Municipal e o empresariado estiveram
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à frente das negociações, apresentando contrapartidas e
disponibilidade para receber o investimento. A condição das rodovias
na região, a redução no índice de criminalidade violenta e os
investimentos municipais em saúde pública e educação são fatores
que pesaram na escolha do governo amazonense. A MGT-455, que
liga Uberlândia a Campo Florido, será pavimentada pelo governo do
Estado e vai diminuir a distância entre o Sul e o Norte do País,
facilitando a logística das empresas.

O Governador Aécio Neves desempenhou um papel importante nas
negociações para garantir a instalação do entreposto em Minas
Gerais, já que outros Estados também disputavam a instalação do
entreposto aduaneiro e negociavam com o governo do Amazonas.
Não houve, em momento algum, nenhum tipo de preferência em
relação a Uberlândia ou displicência por parte do governo mineiro em
relação a outros Municípios. O governo do Estado trabalhou para
garantir mais esse importante investimento em Minas Gerais, e
Uberlândia foi o Município que apresentou as melhores condições
técnicas para viabilizar o entendimento entre Minas Gerais, o
Amazonas e o Rio de Janeiro.

É claro que um projeto desses também exige que o Município
ofereça condições de crescimento e de escoamento. Isso está sendo
feito com o trabalho conjunto da Prefeitura de Uberlândia, do governo
do Estado e do governo federal. Nosso próximo passo é trabalhar
para a adequação de nosso aeroporto. Fomos informados hoje que,
em agosto, a ampliação da pista do Aeroporto de Uberlândia será
concluída, com mais 150m e duas áreas de parada. A capacidade
atual do aeroporto é de 100 mil movimentos de embarque e
desembarque por ano, mas precisamos prepará-lo para receber o
embarque e o desembarque de cargas.

Assim, estaremos garantindo o escoamento da produção, e as
empresas terão a certeza de que o Município está preparado para os
investimentos.

Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Governador
Aécio Neves a liberação de mais R$10.000.000,00 para a construção
do Hospital Municipal de Uberlândia, somados agora a
R$20.000.000,00 para que essa obra tenha término. Com toda a
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certeza, isso irá desafogar os atendimentos do Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Uberlândia, o maior atendimento
individual do SUS em Minas Gerais. Obrigado, Governador e
Secretário Marcus Pestana, pelo empenho, e por conhecer de perto a
realidade do que é a saúde no Triângulo, principalmente em
Uberlândia. Tudo isso mostra que a parceria entre o Estado, o
Município, a sociedade e o empresariado é fundamental para o
crescimento regional.

Para finalizar, queria dividir com os meus colegas parlamentares,
minha cara Deputada Ana Maria Resende, uma notícia que nos
honrou muito, honrou Minas Gerais e também foi motivo de orgulho
para esta Casa. Minas Gerais foi premiada. No mês passado,
recebemos um prêmio nacional pela instalação de aquecedor solar
nas moradias populares construídas pelo Programa Lares Geraes. A
premiação foi entregue pelo Fórum Nacional de Secretários de
Habitação e Desenvolvimento e pela Associação Brasileira de Cohabs
a Teodoro Lamounier, Presidente da Cohab em Minas Gerais, no dia
23 de abril, em Maceió.

Quero lembrar que o projeto do aquecedor solar foi um projeto
aprovado por esta Casa. É a Lei nº 15.074, de 2004, de minha autoria,
aprovada pela Assembléia Legislativa, que determina que todas as
construções feitas com recursos do Fundo Estadual de Habitação
ofereçam aquecimento solar. O objetivo é reduzir o valor da conta de
luz das famílias de baixa renda.

Esse prêmio mostra que esta Casa faz leis importantes para o povo
mineiro e inova com uma legislação eficiente, valoriza a administração
estadual, mas também a todos nós, do Poder Legislativo. Obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.
A Deputada Rosângela Reis - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Luiz

Humberto Carneiro, que me antecedeu, a quem quero parabenizar
pelas conquistas para sua região; Deputados; Exma. Sra. Deputada
Ana Maria Resende; telespectadores da TV Assembléia; prezado
público presente; tenho enorme prazer em ocupar esta tribuna hoje,
pois o faço para aplaudir uma iniciativa que acredito ser de grande
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importância para o bom exercício da política e da representatividade
de um povo, seja numa Casa parlamentar, seja à frente da
administração de uma entidade federativa, e sobretudo para o
fortalecimento do protagonismo das mulheres.

Há cerca de três anos, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as
Mulheres - Nepem -, vinculado ao Departamento de Ciência Política
da UFMG, vem construindo um projeto para atender a uma demanda
identificada nas Iªs Conferências Nacional e Estadual de Políticas
Públicas para as Mulheres, realizadas em 2004 e reafirmada nessas
mesmas Conferências no ano passado.

A criação de oportunidades para se qualificar, por meio de
conhecimentos específicos e oficinas práticas, tanto para disputar com
mais chances as eleições quanto para o exercício de cargos eletivos,
foi também sugestão da maioria de nós, mulheres candidatas à
Assembléia Legislativa de Minas Gerais nas eleições de 2006, de
acordo com pesquisa realizada pelo próprio Nepem. As pesquisas
mostram que há basicamente dois perfis de mulheres observados na
entrada dos espaços formais da política hoje. Um é o das que têm seu
capital político oriundo de uma herança familiar ou de grupo político, e
o segundo é o daquelas que têm um histórico de ativismo político em
espaços sociais, religiosos, etc. Muitas dessas mulheres participam de
atividades comunitárias, contando basicamente com uma capacidade
nata de liderança e um aprendizado adquirido por meio do exercício
diário.

Na hora de enfrentar uma campanha, sobretudo se o nível de
escolaridade for baixo, essas mulheres se sentem pouco
instrumentalizadas e passam por inúmeras dificuldades, como as de
construir estratégias e obter recursos e até o apoio integral dos
partidos, e terminam participando da disputa de forma desigual. Para
contribuir para o fortalecimento da participação das mulheres nos
espaços sociais de articulação e nos institucionalizados e formais da
política, o Nepem criou o curso de Capacitação Político-Feminista
para Mulheres Líderes, que agora será efetivamente oferecido em
cinco regiões do Estado, com o apoio da Assembléia Legislativa e da
Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, da
Presidência da República. O primeiro Lidfem será voltado para pré-



1126

candidatas ao pleito eleitoral de 2008 que nunca ocuparam cargo
eletivo e, preferencialmente, são ou foram líderes comunitárias ou de
movimentos sociais de setores ligados à saúde, à assistência social, à
educação e afins. O curso será realizado em Ipatinga, nossa cidade, a
qual representamos, Cataguases e Montes Claros, nos quatro fins de
semana de junho; e, em Belo Horizonte e Governador Valadares, do
dia 30 de junho ao dia 3 de julho. Até amanhã, dia 21 de maio, os
partidos políticos estarão enviando sua lista de pré-candidatas, e, no
dia 26, o Nepem sorteará duas vagas por partido em cada região,
para participarem do curso. As aulas teóricas, debates e oficinas
tratarão de aspectos práticos, visando às eleições deste ano e à boa
prática do exercício de legislador numa Câmara Municipal, mas
também de temas considerados relevantes tanto para o exercício de
um mandato eletivo quanto para a atuação das participantes como
multiplicadoras de justiça, de combate às desigualdades sociais e de
promoção da cidadania e dos direitos humanos.

As 270 mulheres selecionadas contarão com um espaço de
informação crítica, em que discutirão os direitos humanos, os
movimentos sociais e a cidadania, as desigualdades de gênero, a
história política de Minas Gerais, os sistemas político e partidário
brasileiros, as leis eleitorais, a administração pública e várias outras
questões.

Assim, vejo que essas mulheres estarão mais preparadas, mais
fundamentadas para participar das disputas para o cargo de
Vereadora. Que tenham mais chances na competição, com essa
busca de igualdade!

Trata-se de uma iniciativa inédita no País. Como membro da
bancada feminina da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, tenho
orgulho de contribuir para a oferta desse espaço de informação crítica
nas cinco regiões do Estado - em especial o nosso Vale do Aço, onde
teremos esse curso. Estaremos acompanhando de perto todo o
processo. Quero incentivar essas mulheres, a fim de que sejam
realmente candidatas, que abracem a causa, que ocupem esses
espaços de poder, pois sabemos que a sua contribuição será de
fundamental importância para a construção de uma sociedade mais
justa e mais fraterna. Obrigada, e a todos, uma boa-tarde!
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembléia,
público que nos assiste das galerias, Minas Gerais continua sendo
referência nacional, quando falamos, entre outros produtos, da nossa
produção de grãos, que contribui para o crescimento de nossa
economia. Segundo dados veiculados no jornal “Minas Gerais”, nos
primeiros quatro meses deste ano, as exportações do agronegócio
mineiro cresceram 8%, considerando o mesmo período de 2007.
Convém destacarmos o excelente resultado do milho no conjunto das
exportações, houve crescimento da receita de 570%. Pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, em relação à
estimativa da safra de grãos em 2008, prevê a colheita de 9.008.000t,
um crescimento de 4,2%. Os maiores impactos vêm da produção de
milho e de soja, além da expansão prevista de 35,8% na colheita de
café e de 17,3% da lavoura de cana-de-açúcar.

Abro um parêntese no meu discurso para dizer que, de forma injusta
e indevida, os países desenvolvidos, principalmente países europeus
e os Estados Unidos, cobram do Brasil maior produção de grãos para
alimentar o mundo. Eles dizem que estamos desviando-nos da
produção de grãos para produzir principalmente cana-de-açúcar,
etanol e outros produtos de composição do biodiesel.

Com isso, estão imputando ao Brasil a responsabilidade do aumento
de preço dos alimentos em nível internacional. Essa é uma grande
injustiça que o mundo europeu e principalmente os Estados Unidos
estão cometendo com o Brasil, porque não gostam nem querem o
nosso desenvolvimento. Todas as vezes que o Brasil vai numa lógica
de desenvolvimento, algo externo acontece para impedir, prejudicar e
não deixar acontecer. Estamos sendo tachados de responsáveis pela
falta de grãos para alimentar o mundo e pelo aumento do preço do
alimento no mundo.

Será que essas pessoas não se alimentavam até há pouco tempo?
Justamente neste ano, porque estamos desenvolvendo a questão do
biodiesel, do etanol, alternativas menos poluidoras e renováveis,
principalmente a partir da cana, estamos sendo cobrados de não
alimentarmos o mundo e de encarecermos os produtos.
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O Brasil realmente é um país produtor de alimentos, de grãos, e não
deixará de sê-lo. Por isso vemos o equívoco das entidades
internacionais que nos estão tachando de responsáveis pela falta de
alimento no mundo. Estamos produzindo mais: a safra deste ano é
maior que a do ano passado, a começar pelo nosso Estado, como
acabei de mostrar numa pesquisa do IBGE. Vamos produzir grãos em
maior escala que no ano passado, e o Brasil produzirá uma safra
ainda maior. Mas eles dizem que nós estamos nos desviando da
produção de alimentos para produzirmos etanol, biodiesel, porque não
querem o nosso desenvolvimento. Isso é um equívoco. Eles, sim,
estão fazendo errado. Os Estados Unidos estão deixando de alimentar
o seu país com o milho, para produzir etanol de milho, porque eles
não têm “know-how” para produzir cana-de-açúcar. E aí culpam a
agricultura brasileira; culpam o produtor brasileiro, aquele que se
empenha, que se esforça e se esmera para produzir cada vez mais
com qualidade. O nosso país ajuda pouco a agricultura e a pecuária,
portanto nos esforçamos, os produtores se esforçam, e não temos
compensação; pelo contrário, eles são cobrados para produzirem
mais. Quando já estamos produzindo mais, dizem que encarecemos o
alimento no mundo.

Se o Brasil produz um pouco mais - sempre vamos produzir mais -,
eles diminuem o preço dos produtos na Bolsa de Nova Iorque e nas
Bolsas de todo o mundo. Se aumentarmos extraordinariamente a
produção de café aqui no Brasil, ele cairá na Bolsa. E o produtor terá
dificuldade para vender, exportar o seu café, porque produziu um
pouco mais. Não temos esse direito. Já os produtores rurais de lá, dos
Estados Unidos e dos países de Primeiro Mundo, são beneficiados,
até subsidiados. Quer dizer, são pagos para produzir os alimentos. É
isso o que acontece. Há uma queda de braço desigual. Há falta de
respeito ao produtor rural brasileiro, aquele que se empenha se
esforça e produz de forma correta. Para tanto, faz-se necessário que
nossas autoridades se levantem e não permitam que isso continue
ocorrendo.

Concedo aparte ao grande Deputado Vanderlei Jangrossi,
Presidente da Comissão de Agricultura desta Casa. Vejo-o vir com
grande ansiedade ao microfone. Tenho a certeza de que apoiará o
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nosso pronunciamento.
O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte) - Nobre Deputado

Doutor Viana, realmente eu estava na Comissão de Política
Agropecuária e não poderia deixar de vir aqui dar o meu
pronunciamento e concordar com V. Exa. Os agentes internacionais
criticam a nossa cultura, principalmente o Brasil, a situação brasileira,
que é muito diferente da de outros países. Em Minas Gerais, por
exemplo, temos hoje, de 100% das nossas terras agricultáveis, 13%
de terras ainda ociosas. Quando se fala em trocar a cultura da
produção dos alimentos para a produção do etanol, é uma grande
inverdade, pois sabemos que a maioria dos locais onde hoje se planta
a cana para produção do etanol são, na verdade, pastagens que estão
lá, terras degradadas, que estão sendo substituídas para a produção
do etanol, o que não diminui a produção da nossa carne bovina, pelo
contrário, até a aumenta; porém aquelas terras que hoje estão
degradadas estão sendo substituídas para a produção do etanol, do
biodiesel e de outras culturas também. Ao contrário do se diz, a nossa
produção tem aumentado, tem crescido muito, ultimamente. Quer
dizer, a situação está mudando, mas a conversa é totalmente
diferente do que se diz. Ao invés de diminuir, trocar a produção,
estamos aumentando a produção dos alimentos, o que não
corresponde a dizer que o aumento do preço dos alimentos ocorre por
causa da produção do etanol e dos produtos para o biodiesel, como
as oleaginosas, o pinhão-manso, a mamona, a soja; portanto é uma
situação muito diferente, e temos de tomar muito cuidado com o que
se diz.

Parece-me que, há duas semanas, observaram que a situação do
Brasil é muito diferente da dos Estados Unidos e também da
Argentina. Temos terras suficientes para continuar plantando e
aumentar a produção de cana, sem diminuir a produção de alimentos,
o que tanto preocupa a sociedade internacional. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Muito nos enriquece o pronunciamento
de V. Exa. Agradeço-lhe a brilhante intervenção e reforço o que V.
Exa. disse, seguindo o raciocínio e a lógica do que vou dizendo. É um
absurdo mesmo as entidades internacionais quererem cobrar isso do
Brasil, até porque estamos aumentando a produção de etanol, de
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cana-de-açúcar, de tantas outras coisas e também de grãos.
Agora entro no cerne do meu pronunciamento. Quando fui Prefeito

de Curvelo, de 1989 a 2002, fiz um projeto com a empresa Engesolo
para ali fazer um porto seco. Toda a produção graneleira da região
Noroeste - Paracatu, Unaí, João Pinheiro, Presidente Olegário,
Bonfinópolis, Vazante e outras cidades da região - viria, por transporte
rodoviário, até Curvelo, onde seria o porto seco. Por outro lado, da
região de Pirapora, viria a produção pela linha férrea, como também
do Norte de Minas, onde haveria a conexão em Corinto, para depois a
produção de grãos se encaixar nos silos graneleiros nesse porto seco,
que, naquela época, em meu entender, no meu desejo como Prefeito,
no sonho de desenvolver a região, seria o porto seco de Curvelo. Dali
sairia toda a produção, já totalmente na linha férrea, para Belo
Horizonte ou para ser exportada pelo porto de Vitória. Por meio desse
projeto, àquela época, eu já mostrava que a redução de custo para o
comércio de grãos dessas regiões seria considerável, porque os
transportes ferroviário e pluvial, via Rio São Francisco, que viria de
Pirapora, tornaria bem mais competitiva a exportação dos grãos
produzidos nessas áreas de Minas Gerais.

Esse sonho não foi possível em Curvelo, mas passa pela nossa
cidade e pelas demais cidades da região da Amev, pois ocorrerá a
instalação desse porto-seco na cidade vizinha-irmã de Pirapora.

Modelo de desenvolvimento do agronegócio nacional, Minas merece
todos os investimentos capazes de facilitar o escoamento dos nossos
produtos agropecuários, motivo pelo qual parabenizo o Sr. Aécio
Neves, Governador de espírito empreendedor que busca, que luta,
que corre atrás do desenvolvimento de Minas, tornando-o um Estado
que, nos próximos anos, contará o maior aporte de investimentos
jamais visto em todo o País. Em 14/5/2008, o nosso Governador
anunciou investimentos de R$300.000.000,00 para o Noroeste de
Minas, destinados à implantação da nova ferrovia reservada ao
escoamento de grãos da região. O projeto será implantado pela Vale-
Ferrovia Centro-Atlântica - FCA - e o governo de Minas. Já foi
assinado o protocolo de intenções entre o Governador Aécio Neves e
o Sr. Marcelo Spinelli, Diretor-Presidente da FCA, além de haver
participações importantes da Seapa e da Secretaria de Indústria,
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Comércio e Desenvolvimento, na pessoa dos Secretários Gilman
Viana Rodrigues e Márcio Lacerda.

O Projeto de Desenvolvimento da Produção e Logística de
Escoamento para Exportação de Grãos Noroeste, a ser implantado no
prazo de cinco anos, vai gerar 20 mil empregos diretos na região, em
toda a cadeia produtiva. Além disso, prevê a construção de um
terminal de grãos em Pirapora, em terreno cedido pela Prefeitura, com
capacidade para escoamento de 2.600.000t de grãos por ano, a partir
de 2013. Quero parabenizar o Prefeito Warmillon, que vem também
fazendo administração grandiosa em Pirapora e que foi o timoneiro do
desfecho favorável desse empreendimento.

A FCA também vai investir na recuperação e no aumento da
capacidade nos trechos ferroviários entre Pirapora e Sete Lagoas e na
aquisição e na reforma de locomotivas e vagões. O governo de Minas
dará suporte ao projeto por meio da pavimentação e da recuperação
de rodovias, colocando à disposição financiamento do BDMG. A
região Noroeste é a 3ª maior produtora de grãos do Estado, com
2.000.000t de grãos, que representam 19,95% da produção total. Por
esse motivo parabenizo o nosso governo e toda a equipe da Vale-
FCA. É disso que necessitamos, de investimentos desse porte, para
que o nosso Estado possa crescer cada vez mais, dando continuação
ao programa de desenvolvimento sustentável, para que Minas Gerais
seja, como é da vontade de nosso Governador e de todos nós, grande
produtor de grãos do País e o melhor Estado para se viver. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. Gostaria

de falar da minha indignação com os fatos ocorridos. Nesta Casa, os
equívocos ocorrem somente com este Deputado que vos fala, seja
nas publicações, seja na pauta, seja ao se extraviar do assunto, sem
poder dar prosseguimento a sua fala.

Então, geralmente, as coincidências acontecem. Se for enumerá-las,
serão mais de 20.

Deixo aqui todo o meu respeito aos servidores desta Casa, que são
realmente muito competentes. De maneira alguma, eu os coloco sob
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suspeição. A minha preocupação é se houve uma conotação política,
porque é muita coincidência. Todo o mundo sabe, é público e notório,
em todo o Estado de Minas Gerais, que fizemos a campanha pela
redução da tarifa de energia. Foram mais de 500 mil assinaturas. Fiz
um grande número de pronunciamentos aqui, nesta Assembléia.
Quantas e quantas vezes subi nesta tribuna para denunciar a energia
mais cara do Brasil; para denunciar que ela, nos últimos 10 anos,
subiu quase 500%, muito acima da inflação. Solicitamos que a
população de Minas Gerais, pela primeira vez, encaminhasse
proposta para a Aneel. Na redução tarifária que ocorreu há cinco
anos, não houve o comparecimento de nenhum consumidor
residencial. Chegaram, praticamente, meia dúzia de propostas. Na
última audiência, abraçamos a campanha, e ela teve o
comparecimento de grande número de pessoas e a apresentação de
grande número de propostas. Saímos, pela primeira vez na história,
em mais de 50 anos de Cemig, vitoriosos, e a conta de luz reduziu em
17%. Participamos de várias reuniões na Aneel, com o Deputado
Federal Elismar Prado. Percorremos todo o Estado de Minas Gerais.

Apresentamos requerimento nesta Casa, travamos uma briga
pesadíssima, e a Cemig teve também o apoio de alguns setores da
imprensa. Fizemos esse enfrentamento e apresentamos as
denúncias. Além disso, como já dissemos, apresentamos um
requerimento e, além dele, vários outros e também propostas, com o
Deputado Federal Elismar Prado, para que a relatora acolhesse as
contribuições oferecidas na audiência pública nº 7, que tratou da
segunda revisão tarifária da Cemig. Com o grande número de
propostas e de pessoas que compareceram à referida audiência,
queríamos o voto da relatora, para que pudéssemos analisá-lo.
Entramos em contato com a Aneel e solicitamos resposta em relação
ao nosso requerimento. A relatora nos disse que o requerimento tinha
sido respondido e que o voto dela tinha sido encaminhado. Está aqui:
o relatório e o voto por mim proferidos na condição de relatora; a
Resolução Homologatória nº 626, de 7/4/2008, da Aneel; as Notas
Técnicas nºs 33, 92 e 143, da Aneel, de 2008; a relatora que definiu a
redução de energia elétrica da Cemig foi a Dra. Joísa Dutra Saraiva.
Ela disse que já havia encaminhado, então fomos verificar. Tivemos
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uma surpresa. Sempre é de praxe a seguinte tramitação: o
requerimento vem para a Mesa, e a resposta teria de ser enviada para
o Deputado autor, mas não o foi; a resposta foi enviada para o
Deputado Walter Tosta. Solicitei, a princípio, que a nossa assessoria
verificasse o porquê disso. A primeira justificativa do encaminhamento
ao Deputado Walter Tosta era pelo fato de ele ser membro da
Comissão de Defesa do Consumidor. É estranho. Tudo bem que se
encaminhasse para ele, mas também deveria ser encaminhada para o
Deputado autor. E era mais justo que se encaminhasse para o
Presidente da Comissão, mas isso não aconteceu. Depois foi dito que
houve uma confusão em relação ao nome. Deve ser por causa do “w”,
de Walter Tosta e Weliton Prado. Até compreendemos o porquê da
resposta não ter chegado até nós. O que ela fala? O que interessa é o
conteúdo dela, que diz: “Nesse sentido, cumpre-me informar que
todas as contribuições oferecidas, no momento da consulta pública,
foram incorporadas ao processo e analisadas individualmente”.
Enviamos várias contribuições, fizemos muitos estudos técnicos, com
o Deputado Federal Elismar Prado; além disso, no momento da
audiência pública, utilizamos a palavra e demos outras contribuições.
Será que este é o medo de não nos terem enviado a resposta? No
requerimento, em função do nosso trabalho, houve a possibilidade de
reduzir, pela primeira vez na história, 17% no valor da conta de
energia elétrica da Cemig.

Será que esse era o medo por não ser enviada a resposta? No
requerimento, há o reconhecimento de que, por causa do nosso
trabalho, houve a possibilidade de se reduzir, pela primeira vez na
história, 17% do valor da conta de energia elétrica da Cemig. Será que
o medo era esse? Está aqui a prova, o reconhecimento, o voto da
relatora do processo da Aneel que definiu a revisão. No voto da
relatora, em sua justificativa, foi colocado que as contribuições foram
acatadas e analisadas uma por uma, individualmente.

Tudo bem, houve um erro, e a resposta foi encaminhada para outro
Deputado. Todas as respostas de requerimentos devem ser
publicadas no “Minas Gerais”. Analisamos o “Minas Gerais” do dia
17/5/2008, no qual consta a Dra. Joísa Dutra Saraiva, Diretora da
Aneel, prestando informações relativas ao Requerimento nº
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2.080/2008. Todavia, mudaram a autoria. Está o nome de outro
Deputado, e não deste Deputado, Weliton Prado, a quem pertence o
requerimento. Refiro-me ao Requerimento nº 2.080/2008. No jornal
oficial, no “Minas Gerais”, mudaram a autoria do requerimento, que
trata da resposta da Aneel sobre o acatamento de nossas propostas,
razão pela qual as contas de luz puderam ser reduzidas em 17%.

Em que pese ao respeito e à consideração, fica a dúvida, porque
são muitas as coincidências. Isso ocorreu justamente com o
requerimento que trata da redução de energia elétrica. A resposta do
requerimento não veio para nós, mas para outro Deputado. Será que
houve confusão de nomes? Para tirar a prova, fizemos a conferência
no “Minas Gerais”. Nesse jornal, consta o nome de outro Deputado, e
não deste Deputado, autor do requerimento.

Sentimos muito o acontecido e esperamos que não tenha ocorrido
tentativa de camuflagem, a fim de não se mostrar a realidade à
população em relação ao nosso trabalho em prol da redução da tarifa
de energia elétrica da Cemig, já que essa foi realmente uma grande
vitória. Pela primeira vez na história, reduziu-se 17% do valor da tarifa.

Fica aqui nossa indignação. Nesse sentido fizemos uma questão de
ordem. Solicitamos ao Presidente que fizesse uma errata, a ser
publicada ainda amanhã, com a íntegra da resposta da relatora da
Aneel, com a decisão de se reduzir em 17% o valor da tarifa de
energia em Minas.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente, Deputado
Weliton Prado, gostaria de parabenizá-lo por sua luta. Somos
testemunhas, nesta Casa, de seu desempenho, de sua luta pela
redução da tarifa de energia da Cemig, conquista importante ocorrida
neste ano. Todos nós, Deputados, assim como toda a sociedade
mineira, somos testemunhas de que, há anos, V. Exa. vem realizando
esse embate. É mais que justa sua reivindicação.

Já que V. Exa. está falando da Cemig, gostaria de dizer que, neste
final de semana, continuei percorrendo os Municípios do Norte de
Minas. Incansavelmente, venho solicitando à Cemig a ligação de
energia elétrica para os poços artesianos do Norte de Minas. Na
sexta-feira, estive no Município de Itacambira, no Norte de Minas,
onde testemunhei, de perto, o problema. Fui a oito comunidades
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rurais, onde, há quatro anos, foram perfurados poços, já equipados.
Todavia essas comunidades continuam sem água, tendo de buscá-la
a quilômetros de distância, porque a Cemig se recusa a fazer a
ligação da energia desses poços artesianos. Esse exemplo de
Itacambira vale para várias cidades do Norte de Minas e do São
Francisco.

Assim fica aqui, mais uma vez, esse apelo para que os Diretores e
Presidente da Cemig tomem uma atitude correta. O Governador, em
reunião no final do ano passado, determinou ao Presidente da Cemig
a ligação desses postos. Mas parece que esse Presidente não ouve
nem o Governador. Da mesma forma, o programa Luz para Todos
está paralisado em Minas Gerais, há mais de um ano. O Presidente
Lula repassou recursos para se fazer mais 100 mil novas ligações,
mas o programa não caminha. Ou seja, nem em poços artesianos
estão ligando energia.

Em São João das Missões, na reserva indígena xacriabá, há dois
postos de saúde que estão prontos há mais de dois anos, mas não
funcionam para atender os índios porque a Cemig não liga a energia.
Então, em nossa região, esse negócio está virando uma brincadeira.
Trata-se de um desrespeito com o Norte de Minas, cuja população
precisa de energia. Há recursos, dinheiro; a Cemig está lucrando
fábulas. No ano passado, lucrou R$2.000.000.000,00; agora, no
primeiro trimestre, lucrou mais de R$500.000.000,00. No entanto, não
vemos esses recursos serem investidos em benefício da população.

Diante disso, parabenizo V. Exa. pela luta em defesa da população
mais carente, que depende desse serviço. Essa empresa é nossa, é
do povo mineiro. Ao que me parece, atualmente existe um conselho
de investidores que trava tudo. Ou seja, ele está mandando mais que
o poder público, visto que o governo perdeu o poder de mando dentro
da Cemig, onde a diretoria faz o que quer. Essa é a verdade. Essa
diretoria não está cumprindo nem mesmo as ordens do Governador.
Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço-lhe, Deputado Paulo Guedes.
Com certeza, V. Exa. poderá contar conosco nessa empreitada.

Vou ler na íntegra a resposta da Aneel que chegou a esta Casa:
“Ofício nº 104/2008, da Aneel. A Sua Excelência o Sr. Deputado Dinis
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Pinheiro, 1º-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Brasília - Distrito Federal. Assunto: Ofício nº 703/2008 -
Revisão tarifária periódica da Cemig. Sr. Deputado, reporto-me ao
Ofício nº 703/2008, por meio do qual V. Exa. encaminha a esta
Agência cópia do Requerimento nº 2.080/2008, de autoria do
Deputado Estadual Weliton Prado, em que faz um apelo a mim e aos
demais Diretores desta Agência, para acolher as contribuições
oferecidas por entidades, empresas, parlamentares e população na
Audiência Pública nº 7/2008, que tratou da segunda revisão tarifária
periódica da Cemig. Nesse sentido, cumpre-me informar que todas as
contribuições oferecidas no momento da consulta pública, bem como
no momento da audiência pública presencial, foram incorporadas ao
processo e analisadas individualmente. Como já é do conhecimento
de V. Exa., a diretoria colegiada desta Agência, em reunião pública
extraordinária realizada no dia 7/4/2008, deliberou a respeito do
processo da segunda revisão tarifária periódica da Cemig, com os
resultados provisórios - excetuando-se a base de remuneração
regulatória, que é definitiva - abaixo discriminados:...”.

Abaixo está a tabela, onde consta: “Para maior clareza, apresenta-
se a seguir o quadro demonstrativo do efeito médio a ser percebido
pelos diferentes grupos tarifários da Cemig”. Então, há aqui a tabela e
o relatório, no qual, aliás, ela cita nossas propostas e contribuições.
Reconhece, por exemplo, que, graças à mobilização popular, às mais
de 500 mil assinaturas, às propostas, aos estudos técnicos que
realizamos junto ao Deputado Federal Elismar Prado, foi possível
conseguir a redução da tarifa de energia em 17%. Então, por meio
desta resposta, reconhece-se que a redução da tarifa ocorreu graças
ao nosso trabalho.

Uma cópia dessa resposta deveria ter sido encaminhada a mim,
Deputado Weliton Prado, autor da proposta, mas, infelizmente, houve
uma falha, e ela foi encaminhada a outro parlamentar. Houve uma
falha também na publicação feita no diário oficial, no “Minas Gerais”,
no qual apareceu o nome de outro Deputado. Diante disso, amanhã o
Presidente publicará uma errata, o que, de certa forma, é o mínimo
que poderá ser feito. O nosso trabalho não foi fácil, gastamos mais de
dois anos. Da mesma maneira, com muita luta, conseguimos revogar
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a Taxa de Incêndio referente às residências e impedir a taxa para
chamar a polícia. Pela primeira vez, a conta de luz tem o valor
reduzido, motivo pelo qual tenho o maior orgulho. Vamos continuar
lutando. A questão poderá ser grandiosa, mexer com muitos
interesses - sabemos que isso acontece mesmo. Todavia,
continuaremos com nossa luta, principalmente no que se refere ao
ICMS em Minas Gerais, que é o mais caro do Brasil - basta lembrar
que para as residências chega a 42%. Estamos anunciando uma nova
campanha, qual seja a que se refere ao DPVAT, seguro obrigatório.
Vamos continuar lutando. Obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 2.446 a 2.450/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Política Agropecuária - aprovação, na 3ª Reunião Extraordinária, em
15/5/2008, do Projeto de Lei nº 2.251/2008, do Deputado Paulo Cesar,
e dos Requerimentos nºs 2.289, 2.290, 2.300, 2.301, 2.357, 2.377,
2.384 e 2.388/2008, do Deputado Leonardo Moreira, 2.406/2008, do
Deputado Doutor Viana, e 2.415/2008, do Deputado Bráulio Braz; de
Segurança Pública - aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, em
19/5/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.271/2008, do Deputado
Adalclever Lopes, e 2.291/2008, do Deputado José Henrique, e dos
Requerimentos nºs 2.343, 2.352, 2.360 com a Emenda nº 1, 2.396 e
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2.397/2008, do Deputado Leonardo Moreira, 2.402/2008, do Deputado
Ademir Lucas, e 2.404/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
(Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Quero

rapidamente voltar a falar sobre as estradas federais em Minas
Gerais. V. Exa. conhece bem o trecho de Belo Horizonte a Monlevade.
No sábado, tive de utilizar a BR-381 até Timóteo. Sr. Presidente, na
saída de Belo Horizonte, ficamos retidos por 1 hora, eu e todos os que
deveriam sair, entrar ou passar por Belo Horizonte. Foi aberta uma
meia pista para passarmos. Junto à ponte do Rio das Velhas, na BR-
381, em Sabará, antes da ponte do Rio das Velhas, temos o viaduto
sobre a rede ferroviária. Ali, o DNIT estava fazendo o conserto de uma
mureta. Esse conserto trouxe grande transtorno para o cidadão de
Minas Gerais, para o brasileiro que utiliza a 381. Isso é algo
inaceitável. Nesta tarde, com muito respeito, de alguma forma, quero
discutir a gestão do DNIT nas estradas federais em Minas Gerais. É
uma gestão que preocupa. Não é possível, para consertar algo que
está fora da pista, parar numa estrada como a 381. As pessoas e
grandes caminhões que utilizam a via ficaram retidos por longo tempo.
Pudemos sentir com isso que o conserto de uma mureta poderia ter
sido feito talvez no período noturno, mas utilizaram aquela hora nobre
do dia e com muito movimento na estrada. Essa gestão é equivocada.
Talvez o exemplo da mureta da ponte ali próximo do Rio das Velhas
explique por que todas as balanças estão inativas em Minas Gerais e
não calculam o peso dos caminhões que estão usando as vias. Isso
talvez explique por que as lombadas eletrônicas estão desligadas e
por que de Belo Horizonte a Lafaiete o contrato de conservação e
manutenção da via esteja expirado desde outubro do ano passado.
Que gestão é essa? Essa gestão precisa ser discutida. Respeito o
técnico do DNIT, de carreira, que lá está, mas eles não conseguem
renovar um contrato. Eles param o trânsito de uma rodovia federal que
liga vários Estados no meio do dia, para consertar uma mureta de
ponte. Nem era a via que estava com defeito, era a mureta. Então, Sr.
Presidente, queremos lamentar essa gestão que o governo federal
vem fazendo nas estradas federais em Minas Gerais, trazendo
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grandes prejuízos para o nosso Estado e também grandes riscos para
a nossa população e para a população brasileira, que se utiliza das
estradas. A resposta do povo está aí. Amanhã será a primeira
paralisação da BR-040, no Ribeirão do Eixo, às 11 horas. É apenas a
primeira. Hoje já vi, no “Diário do Comércio”, que parece que vão
ativar novamente as balanças. Não dá para continuar cruzando com
caminhões desse tamanho nas estradas, com 6t a mais, soltando
pelotas de minério na via e trazendo grande prejuízo para todos nós.
Aliás, Sr. Presidente, o meu “e-mail” está lotado. Até um
Desembargador mandou um “e-mail” para mim e também deve ter
enviado para os colegas Deputados. Falou que, neste mês, na BR-
040, de Belo Horizonte a Lafaiete, ele perdeu dois pára-brisas, e
agradeceu a Deus de perder só dois pára-brisas, sem que uma pelota
de minério acertasse sua testa. É uma gestão preocupante a do
governo federal nas nossas estradas, por isso a resposta do povo
começa a acontecer amanhã, às 11 horas, na BR-040, no Ribeirão do
Eixo, próximo ao Viaduto das Almas. A 040 vai parar. Espero que o
governo federal melhore a gestão das suas estradas, as estradas do
povo brasileiro em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, o que o Deputado
João Leite disse aqui é o que temos reafirmado ao longo dos dias,
sobre esse desrespeito com o cidadão em relação às estradas.
Também estaremos amanhã, nesse mesmo horário, na BR-040, no
Ribeirão do Eixo, ao lado de várias ONGs e entidades representantes
da sociedade civil. O desrespeito do governo federal é tão grande que
tolera, permite e é complacente com a utilização das estradas pelos
caminhões de minério. Em lugar nenhum do mundo, isso é permitido.
As mineradoras que vendem o nosso minério, que destroem o nosso
meio ambiente, e que exportam as nossas montanhas, utilizam-se das
nossas estradas com seus caminhões superpesados, danificando as
estradas, enquanto o governo federal permanece absolutamente
tolerante com essa situação. Portanto estaremos lá, amanhã,
discutindo esse problema e também a questão dos “royalties” do
minério, porque nenhuma empresa paga “royalty” de minério neste
país. Temos realmente de reivindicar uma melhor gestão das estradas
neste país e protestar contra o desmando do governo federal. Aliás,
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vou chamar a atenção de V. Exa. para um caso curioso. Passando os
olhos no “Diário Oficial do Município de Belo Horizonte” - DOM - da
semana passada, deparamos com gastos de R$206.000,00 para
cobrir o discurso, o comício do Lula, em Belo Horizonte, na Vila São
José. A Prefeitura gastou, com essa visita do Lula, para pagar uma
empresa de eventos, apenas no dia 24 de abril, R$206.000,00, sem
licitação. Vejam os senhores, que essa quantia foi gasta naquele
comício do Lula, travestido de visita às obras do PAC. Curiosamente,
quando o mesmo Presidente chegou a Ribeirão das Neves, segundo
me informou o Prefeito, os gastos não chegaram a R$30.000,00. O
que está acontecendo com o governo, que não investe em estrada e,
antecipadamente, investe na campanha, fazendo comício às custas
do contribuinte, com R$206.000,00, gastos sem licitação? A questão
das estradas, no Brasil, precisa ser levada a sério, porque as pessoas
ficam querendo ocupar cargos no DNIT ou no ministério, mas, na hora
de cumprirem seu papel de fiscalizar, de aplicar e de cobrar, elas não
conseguem e jogam a culpa no diz-que-diz do governo federal.
Portanto, amanhã, estaremos lá, às 11h30min, no Ribeirão do Eixo,
protestando e fazendo um ato cívico em defesa da duplicação da BR-
040 e da moralidade no trato da coisa pública, no que diz respeito às
estradas neste país. E o Estado de Minas Gerais é o maior
prejudicado, porque é o que detém a maior malha viária do Brasil.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, os Deputados que me
antecederam falaram a respeito do DNIT, e eu tenho uma reclamação
contra o DER-MG, que, no Norte de Minas, tem-se esquecido das
suas atribuições. As estradas se encontram abandonadas, as
margens das rodovias não têm roçamento, e algumas se encontram
em situação muito perigosa. Outro problema são animais na pista. O
DER é responsável por recolher esses animais e aplicar a legislação a
quem deixa animais na pista, o que está elevando o número de
acidentes na região. Nesses dias, o Deputado Federal Humberto
Souto foi vítima ao bater o carro em uma vaca. Isso tem acontecido
freqüentemente, há animais até em cima de pontes. Tirei uma foto de
mais de 30 animais em cima da ponte do Rio São Francisco entre
Januária e Pedras de Maria da Cruz. Há animais soltos por toda a
região, e não existe nenhuma fiscalização do DER. A única
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fiscalização que ele está fazendo é contra o transporte feito pelos
taxistas da região, contra as pessoas. O DER montou plantão e está
há mais de três meses multando, diariamente, qualquer taxista que se
atreva a sair de Manga ou de qualquer cidade do Norte de Minas em
direção a Montes Claros. Na sexta-feira, participei de um grande
protesto com mais de 200 taxistas da região, que estão proibidos de
trabalhar porque o DER não deixa. O DER está a serviço de algumas
empresas de ônibus da região, e todos sabem, pois é público e
notório. Esse órgão deveria preocupar-se com suas atividades de
fiscalizar, sinalizar as rodovias, tapar os buracos e retirar animais da
pista. Isso, sim, é dever do DER, que agora é fiscal de empresa
particular do Norte de Minas.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Antônio Carlos Arantes solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 779/2007; Roberto Carvalho, solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei nº 1.898/2007; e Lafayette de
Andrada, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº
2.323/2008 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XXI do
art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Vanderlei
Miranda e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
comemorar os 200 anos da vinda da família real portuguesa para o
Brasil, os 200 anos da abertura dos portos brasileiros ao comércio
internacional e a inauguração da nova linha aérea pela empresa TAP
entre as Cidades de Belo Horizonte e Lisboa.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei n°s 1 .420/2007 e
2.048/2008, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6
reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
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20 horas, e de amanhã, dia 21, às 9 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/5/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado e Padre João, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado,
declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, 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 política habitacional do Estado, tendo
em vista audiência pública realizada por esta Comissão em 2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Walter
Silva Teixeira, Vice-Presidente da Cohab-MG; Saulo Manoel da
Silveira, Coordenador da União Estadual de Moradia Popular - Uemp -
; Carlos Gomes e Dimas Lamounier, respectivamente, Vice-Presidente
e Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; Marcos
Landa, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e Conselheiro do
Ministério das Cidades; e a Sra. Antônia de Pádua, da Central dos
Movimentos Populares, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A seguir, o Presidente
recebe requerimentos de sua autoria e do Deputado Padre João (2),
em que pedem sejam solicitadas ao Governador do Estado
informações relativas às políticas habitacionais do Governo; e seja
solicitado ao Presidente da Caixa Econômica Federal que se estude a
possibilidade de se implantar cooperação técnica a fim de que essa
instituição forme e capacite agentes da sociedade civil organizada
para a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de
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Interesse Social. Neste momento, registra-se a presença do Deputado
Wander Borges. 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, 21 de maio de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Padre João.

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

2.270/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 196/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
alterar a denominação da Escola Estadual Egídio Benício de Abreu,
situada no Município de Bom Despacho.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 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 2.270/2008 tem por escopo alterar a

denominação da Escola Estadual Egídio Benício de Abreu, situada no
Município de Bom Despacho, para Escola Estadual Coronel Egídio
Benício de Abreu.

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, a regra básica está consagrada no § 1°
do art. 25, que lhe faculta tratar das matérias que não se enquadram
no campo privativo da União ou do Município.
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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.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público do Estado, a qual, segundo seu art. 1º, deve ser atribuída por
lei. Já o art. 2º determina que o homenageado deve ser pessoa
falecida que se tenha destacado por suas qualidades e serviços
prestados à coletividade, observada a correlação entre a destinação
do imóvel e a área em que se tenha destacado.

Nesse ponto, é importante observar que o nome Escola Estadual
Egídio Benício de Abreu foi atribuído àquele estabelecimento por meio
do Decreto nº 42.695, de 2002, que criou a unidade escolar. Como a
Lei nº 13.408 já estava em vigência, a denominação anterior padece
do vício de ilegalidade, portanto, não pode ser alterada.

Em decorrência disso, e considerando que a alteração pretende
apenas identificar a patente do homenageado, apresentamos o
Substitutivo nº 1 para dar a denominação pretendida à escola
estadual, situada na Vila Militar, Município de Bom Despacho.

Ressalte-se, por fim, que o art. 66 da Constituição do Estado não
reservou a matéria tratada pelo projeto de lei em análise 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° 2.270/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Bom

Despacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Coronel Egídio Benício de

Abreu a escola estadual localizada na Rua Capitão Procópio, 1, Vila
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Militar, no Município de Bom Despacho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.288/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Paraminense Pró-
Aleitamento Materno, com sede no Município de Pará de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.288/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Paraminense Pró-Aleitamento Materno, com sede no
Município de Pará de Minas, que tem como finalidade precípua
proporcionar atividades específicas para grupos de gestantes e de
mães adolescentes, objetivando a reflexão sobre a importância do
aleitamento materno.

Para a consecução de suas metas, apóia o funcionamento do banco
de leite do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Pará de Minas e
realização de palestras educativas em escolas da rede pública e
privada; promove oficinas temáticas sobre direitos da mulher, gravidez
na adolescência, planejamento familiar; firma convênios com
entidades públicas e a iniciativa privada para subsidiar suas
iniciativas.

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 2.288/2008 em turno único.
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Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.289/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
do Assentamento Elza Estrela – Aspaee –, com sede no Município de
Brasilândia de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.289/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Elza
Estrela, com sede no Município de Brasilândia de Minas, que tem
como finalidade precípua congregar os produtores rurais e melhorar
suas condições socioeconômicas.

Dessa maneira, fiscaliza e propõe critérios de distribuição de lotes
para assentamento dos sócios, denunciando ao Incra qualquer
irregularidade praticada pelos assentados, faz o levantamento das
reais demandas desse segmento relacionadas com a educação,
saúde e cultura, promove o transporte, o beneficiamento, a
industrialização e a comercialização da produção agropecuária,
combate a fome e a pobreza e orienta sobre a preservação do meio
ambiente.

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

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

nº 2.289/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.322/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Escola Luminarense de
Música, com sede no Município de Luminárias.

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 2.322/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Escola Luminarense de Música, com sede no Município de
Luminárias, que tem como finalidade precípua difundir a arte musical,
por meio do ensino e da manutenção da Banda Carmelitana
Luminarense, fundada em 1894.

Com esse propósito, ministra aulas para o ensino gratuito da arte
musical e formação de músicos, especialmente, nos instrumentos de
sopro e percussão; promove audições públicas; participa de festas
populares e dos eventos da cidade e região.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.322/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.325/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico do
Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.325/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, com sede no Município de
Teófilo Otoni, entidade de caráter cívico-cultural, sem fins lucrativos,
que tem como finalidade precípua congregar social e culturalmente os
estudiosos de história, tradição e folclore e, em particular, os membros
remanescentes das famílias que fizeram o progresso da região.

Com esse propósito, desenvolve estudos, pesquisas e palestras no
campo da História, Geografia, Etnografia, Genealogia, Ecologia e
demais ciências e técnicas auxiliares; coleta e preserva documentos e
objetos de valor histórico; incentiva a divulgação de fatos históricos da
região; estimula novas vocações de memorialistas e historiadores; luta
pela defesa do meio ambiente.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.325/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.326/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 206/2008, 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 Uberaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.326/2008 tem por finalidade dar a
denominação de Professor Minervino Cesarino à Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio - EJA -, localizada na Penitenciária
Regional de Uberaba, no Município de Uberaba.

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 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 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° 2.326/2008.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira -

Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.356/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Cultural e Educacional Paraisense, com sede no Município de São
Sebastião do Paraíso.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 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 2.356/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Cultural e Educacional Paraisense, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso.

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. 31 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e dos associados serão inteiramente gratuitas
e o art. 35 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade de fins não econômicos ou a
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.356/2008.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.280/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Ivair Nogueira, “dispõe sobre o

fornecimento contínuo de energia elétrica e água para unidades
consumidoras, constituídas por pessoas jurídicas de direito público,
cujo funcionamento não pode ser interrompido”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008, foi a proposição
distribuída a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do disposto no
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende impedir a suspensão do

fornecimento de água e de energia elétrica para os hospitais, prontos-
socorros, centros de saúde, escolas, creches, entre outras entidades
que prestam serviços dessa natureza no Estado de Minas Gerais.
Segundo o autor do projeto, o entendimento da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que tais serviços
não podem ser interrompidos, ainda que a entidade consumidora
esteja em situação de inadimplência, sob pena de comprometer o
desempenho de atividades consideradas de interesse público, o que
pode colocar em risco a vida de pessoas.

Em que pese à relevância da proposta em tela e a reconhecida
vulnerabilidade das instituições que menciona, no que tange à
interrupção do fornecimento de água ou de energia elétrica,
entendemos que refoge à competência desta Casa Legislativa dispor
sobre a matéria.

A Constituição da República atribui à União o direito de explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de fornecimento de energia elétrica e o aproveitamento dos
cursos de água, conforme se constata pelo disposto no art. 21, XII,
"b”, da Constituição da República. Quanto aos serviços de
saneamento básico, entre os quais se insere o fornecimento de água
tratada e a coleta de esgotos, são eles de interesse dos Municípios,
segundo o mesmo Texto Constitucional, os quais figuram, em todos
os contratos dessa natureza, como poder concedente.
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A jurisprudência oriunda do Supremo Tribunal Federal - STF - é
uniforme, ao enfatizar que “a competência para atuar quanto aos
direitos do usuário decorrentes ou havidos em virtude da prestação
dos serviços públicos devem ser cuidados pelo ente titular de cada um
deles”, conforme manifestou a Ministra Carmem Lúcia no julgamento
da ADI nº 3.533-9. Na mesma linha, a decisão proferida pelo STF na
ADI nº 2.337-3, que teve como relator o Ministro Celso de Mello, tem a
seguinte ementa:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Concessão de serviços
públicos - Invasão, pelo Estado-membro, da esfera de competência da
União e dos Municípios - Impossibilidade de interferência do Estado-
membro nas relações jurídico-contratuais entre o poder concedente
federal ou municipal e as empresas concessionárias - Inviabilidade da
alteração, por lei estadual, das condições previstas na licitação e
formalmente estipuladas em contrato de concessão de serviços
públicos, sob regime federal e municipal - Medida cautelar deferida.
Os Estados-membros - que não podem interferir na esfera das
relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente
(quando este for a União federal ou o Município) e as empresas
concessionárias - também não dispõem de competência para
modificar ou alterar as condições, que, previstas na licitação, acham-
se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela
União (energia elétrica - CF, art. 21, XII, “b”) e pelo Município
(fornecimento de água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as
concessionárias de outro, notadamente se essa ingerência normativa,
ao determinar a suspensão temporária do pagamento das tarifas
devidas pela prestação dos serviços concedidos (serviços de energia
elétrica, sob regime de concessão federal, e serviços de esgoto e
abastecimento de água, sob regime de concessão municipal), afetar o
equilíbrio financeiro resultante dessa relação jurídico-contratual de
direito administrativo”.

Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de tramitação do projeto
nesta Casa, em que pese ao alto alcance das medidas propostas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.280/2008.
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Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.283/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.283/2008, do Deputado José Henrique,
“estabelece regras para as fundações e associações estaduais se
enquadrarem no novo Código Civil”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer preliminar
quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame determina que as fundações e associações

estaduais promovam as devidas alterações em sua estruturação
jurídica, com vistas à sua adequação às disposições introduzidas no
Código Civil ao ensejo de sua reforma, empreendida em 2002.

Confira-se a redação do art. 1º do projeto:
“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
nesta lei no prazo de um ano comunicarão o fato à AGE para que esta
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dê as devidas instruções para sua nova estruturação jurídica”.
A proposição apresenta inúmeras impropriedades técnico-jurídicas

detectáveis ao primeiro exame.
Em primeiro lugar, há que se fazer uma distinção conceitual entre

fundações privadas e fundações públicas. Quanto às últimas, é
consolidado o entendimento, tanto jurisprudencial quanto doutrinário,
de que tais entidades constituem, na verdade, espécies de autarquias,
integrando a administração pública indireta. Nesta qualidade, essas
fundações públicas não se submetem ao regime jurídico de natureza
privada, mas sim ao regime jurídico de direito público. Dito de modo
mais explícito: tais instituições não são alcançadas pelas disposições
constantes no Código Civil.

No que tange às fundações privadas, estas, sim, são disciplinadas
pelo direito privado, sujeitando-se às disposições do Código Civil;
todavia, nesse particular, é preciso ter presente o disposto no art. 22,
inciso I, da Constituição da República, segundo o qual matéria de
direito civil, entre outras, insere-se no domínio legislativo privativo da
União. Assim, não há que se cogitar de norma jurídica estadual para a
disciplina jurídica de fundações privadas, sob pena de usurpação de
competência legiferante da União.

Ressalte-se que, pelas novas disposições do Código Civil, entre
outras alterações normativas, se reduziu o âmbito de atuação das
fundações, que só podem ser constituídas para fins religiosos, morais,
culturais ou de assistência.

Ora, é sabido que existem fundações voltadas para outros campos
de atuação, como, por exemplo, aquelas vocacionadas a atuar em
questões ambientais, as que servem de mantenedoras de entidades
educacionais, entre outras. A questão que foi suscitada é se as novas
disposições civis são válidas tão-somente para as entidades que
estão por se constituir ou se alcançam as já instituídas, indagação que
faz todo o sentido em face do instituto do ato jurídico perfeito,
inalcançável por lei modificativa superveniente.

Quanto a esse ponto, é preciso dizer que consta no próprio Código
Civil, em seu art. 2.031, norma expressa determinando que as
associações, sociedades e fundações, constituídas na forma das leis
anteriores, bem como os empresários, deverão adaptar-se às novas
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disposições da lei civil até 11/1/2007; contudo, a necessidade de
adaptação alcançaria também o campo de atuação das fundações? A
resposta não parece clara, à vista do disposto no art. 2.032, segundo
o qual “as fundações, instituídas segundo a legislação anterior,
inclusive as de fins diversos dos previstos no parágrafo único do art.
62, subordinam-se, quanto ao seu funcionamento, ao disposto neste
Código”.

Merecem atenção especial as fundações que, conquanto privadas,
hajam sido instituídas mediante lei estadual autorizativa, havendo, em
alguns casos, o repasse de recursos públicos para tais entidades.
Estas ostentam uma natureza híbrida, pois, embora estejam fora da
estrutura organizacional da administração indireta do Estado,
submetendo-se à administração particular, têm a sua origem vinculada
à legislação estadual.

Ora, se a vontade do Estado concorreu para a sua constituição,
somente a vontade estatal, igualmente consubstanciada em lei,
haveria de dispor acerca de sua reestruturação jurídica, com vistas à
sua adaptação às novas disposições da lei civil.

Outro ponto que merece reparo refere-se à atribuição de
competência à Advocacia-Geral do Estado para acompanhar os
procedimentos de reestruturação das entidades de que trata o projeto.
Neste particular, dois óbices se apresentam à proposição: o primeiro
reside na ausência de iniciativa parlamentar para definir atribuições
para os órgãos do Poder Executivo; o segundo consiste no fato de
que é o Ministério Público a instituição legalmente encarregada de
velar pelas fundações, nos termos do Código Civil brasileiro.

Assim, entendemos que a proposição é juridicamente viável, porém
na forma do Substitutivo nº 1, redigido ao final deste parecer, o qual
restringe o alcance do projeto às fundações de natureza híbrida, nos
termos já expostos, visto que as demais fundações escapam à
disciplina normativa estadual.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.283/2008 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1



1156

Estabelece regras para enquadramento das fundações instituídas
por lei estadual ao Código Civil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As fundações cuja instituição tenha sido autorizada ou

promovida pelo poder público estadual, não integrantes da
administração indireta do Estado, providenciarão sua nova
estruturação jurídica conforme os arts. 62 e 2.031 da Lei Federal nº
10.406, de 2002.

Parágrafo único - Em atendimento ao disposto no “caput” deste
artigo, as fundações nele referidas deverão se estruturar como
associações.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.295/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
“proíbe a realização de eventos de moda com modelos com índice de
massa corpórea (IMC) abaixo de 18kg/m2”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos aspectos
de 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 proíbe a realização de eventos de moda

no Estado com a participação de modelos que possuam índice de
massa corpórea - IMC - inferior a 18kg/m2.

Inicialmente, convém destacar que o projeto reveste-se de grande
importância, haja vista o crescimento da ocorrência de distúrbios
alimentares associados à instituição de um padrão de beleza ditado
pela indústria da moda, o que nos leva a ressaltar que é digna a
iniciativa do autor da proposição. Contudo, a proibição constante no
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projeto viola normas constitucionais, conforme passamos a expor.
Em primeiro lugar, a proibição infringe o princípio da igualdade, um

dos princípios vetores da Constituição da República, consignado no
art. 5o do Texto Constitucional. Com efeito, como esclarece o Ministro
do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, no julgamento do
Mandado de Injunção no 58, publicado no “Diário da Justiça” de
19/4/91, o princípio da isonomia

“cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as
manifestações do Poder Público - deve ser considerado, em sua
precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios,
sob duplo aspecto: a) o da igualdade na lei e b) o da igualdade
perante a lei. A igualdade na lei - que opera numa fase de
generalidade puramente abstrata - constitui exigência destinada ao
legislador que, no processo de sua formação, nela não poderá incluir
fatores de discriminação, responsáveis pela ruptura da ordem
isonômica. (...) A eventual inobservância desse postulado pelo
legislador imporá ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva
de inconstitucionalidade”.

Nesse aspecto, o tratamento dispensado pelo projeto às pessoas
com IMC inferior a 18kg/m2 evidencia desobediência à Lei Maior,
desprezando o mandamento constitucional da igualdade.

Além disso, é de ressaltar que, conforme previsto no art. 3o, IV, da
Constituição da República, constitui objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação. O art. 5o, XLI, da Carta Magna, por sua vez,
determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais.

Acrescente-se, ainda, que o direito ao trabalho é assegurado pelo
art. 5o, XIII, da Carta da República, sendo este também um direito
social, conforme o art. 6o do Texto Constitucional.

Com efeito, a importância do valor-trabalho e do direito ao trabalho
como meio de assegurar a dignidade da pessoa humana, a
subsistência e a realização pessoal e social do indivíduo bem como o
alcance de mais justiça social permeia todo o Texto Constitucional,
segundo o teor dos arts. 1o, IV, 170, “caput” e inciso VIII, e 193.
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É vedada, por seu turno, qualquer discriminação no que tange ao
critério de admissão ao trabalho, consoante o art. 7o, XXX, combinado
com o art. 3o, IV, da Constituição da República. Além disso, é
assegurada uma proteção especial, por meio de incentivos
específicos, ao mercado de trabalho da mulher, nos termos do art. 7o,
XX, da Lei Fundamental.

De fato, a exigência de peso corporal mínimo para desfilar é
inconstitucional, por violar a liberdade pessoal do indivíduo. A esse
respeito, cumpre lembrar que fumar e beber são práticas notoriamente
prejudiciais à saúde, mas não são proibidas pela ordem jurídica,
exatamente porque concernentes à esfera de disponibilidade do
indivíduo. Assim, este só não poderá fazê-lo em situações e locais
que estão previstos em lei e envolvem outras pessoas.

Dessa forma, ao poder público incumbe prevenir e orientar a
população acerca das doenças relacionadas com distúrbios
alimentares e seus riscos. Contudo, a proibição, nos moldes propostos
pelo projeto, é inconstitucional, razão pela qual não pode prosperar
nesta Casa.

Aliado a tais argumentos, vale destacar que a proibição constante no
projeto acabaria por limitar a própria contratação de modelos por parte
das agências. Isso demonstra que a matéria é nitidamente afeta às
relações de trabalho. Sendo assim, mais um vício de
inconstitucionalidade pode ser apontado, em razão da incompetência
legislativa do Estado para legislar sobre relação, acesso e exercício
do trabalho, competência que é da União, nos termos do art. 22, I, da
Carta Magna.

Ademais, no art. 7o, o projeto prevê a hipótese de cassação do
alvará de funcionamento das empresas que menciona. Contudo,
deve-se esclarecer que vigora, no sistema constitucional instituído
pela Constituição da República, para fins de repartição de
competências, o que a doutrina denomina “predominância do
interesse”, cabendo à União as matérias em que prevalecem os
interesses gerais da Federação, reservando-se aos Estados os
assuntos regionais e aos Municípios as questões locais. Nessa linha,
compete aos Municípios disciplinar a exploração de atividade de
estabelecimento comercial, expedindo alvará ou licença para regular
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seu funcionamento, assim como exercer o poder de polícia
consistente na fiscalização desse tipo de estabelecimento. Trata-se,
com efeito, de disciplina legal de assunto de interesse local,
consoante o art. 30, I, da Constituição da República, não cabendo ao
Estado interferir na atividade do Município, ao qual compete tanto a
expedição quanto a cassação do alvará de funcionamento.

Por fim, é preciso reconhecer que, ao determinar, no art. 8o, que
caberá à Secretaria de Estado de Saúde zelar pelo cumprimento da
lei, designando fiscais para o acompanhamento dos eventos bem
como para a realização de visitas periódicas às agências de modelos,
a proposição se insere 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. Assim, a Constituição do
Estado, em seu art. 66, III, “e”, determina que é matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado a criação, estruturação e extinção
de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da administração
indireta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.295/2008.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 20/5/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Jayro Lessa, notificando o falecimento do Sr. João

Ramos Filho, ex-Prefeito de Mariana, ocorrido em 15/5/2008, em
Mariana. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Délio Malheiros, notificando que estará ausente do
País no período de 23/5/2008 a 2/6/2008, em missão representativa
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desta Casa Legislativa.
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento da Sra. Irene

Vasconcelos Novaes, ocorrido em 19/5/2008, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008
Presidência dos Deputados João Leite e Gustavo Valadares

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.406
a 2.412/2008 - Requerimentos nºs 2.451 a 2.467/2008 - Requerimento
do Deputado Domingos Sávio - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Transporte, de Política Agropecuária, do Trabalho e de
Educação - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos do
Deputado Padre João, da Deputada Elisa Costa e dos Deputados
Délio Malheiros, João Leite e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento -
Requerimento do Deputado Wander Borges; deferimento; discurso do
Deputado Fábio Avelar - Requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; discurso do Deputado Weliton Prado - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
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Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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 Eros Biondini, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Magno Malta, Senador e Presidente da CPI do Senado

Federal que apura o uso da internet para prática de pedofilia e sua
relação com o crime organizado, convidando o Deputado Sargento
Rodrigues para, na qualidade de Presidente da Comissão de
Segurança Pública desta Casa, participar de diligências daquela CPI
que ocorreriam em Uberaba e Uberlândia. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 2.148/2008, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.953/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 2.040/2008, da Comissão
de Participação Popular.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando
nota técnica relativa ao Projeto de Lei nº 2.239/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.239/2008.)
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Do Sr. Geraldo Donizeti de Carvalho, Prefeito Municipal de Santa
Rita de Caldas, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
2.324/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 2.324/2008.)

Do Sr. Joaquim Correia de Melo, Prefeito Municipal de Santana do
Paraíso, solicitando que a Comarca de Santana do Paraíso, hoje
subordinada à de Mesquita, passe a se subordinar à de Ipatinga. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Totó Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando cópia de representação do Vereador
Henrique Braga, aprovada por essa Casa, na qual manifesta apoio à
Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007, relativa ao
tombamento da Serra da Moeda. (- Anexe-se à Proposta de Emenda
à Constituição nº 16/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.101/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente do BDMG,
encaminhando a posição atualizada dos recursos do Programa Novo
Somma. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.995/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Leonardo Duque Barbabela, Promotor de Justiça de Defesa
do Patrimônio Público, encaminhando cópia do relatório conclusivo
determinando o arquivamento do procedimento investigatório sobre
supostas irregularidades na contratação, pelo DER-MG, de serviço de
manutenção e operação de balanças em rodovias estaduais. (- À
Comissão de Transporte.).

Da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, Gerente da CEF, prestando
informações sobre o contrato de repasse de recursos celebrado entre
essa instituição financeira e a Emater. (- 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 Ângela Carvalho Dias Coelho, Secretária-Geral do
Gabinete da Presidência do Ipsemg, prestando informações relativas
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ao Requerimento n° 1.790/2008, da Comissão de Parti cipação
Popular.

Da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações
Institucionais da Aneel, comunicando a realização, em 30/5/2008, em
Poços de Caldas, de audiência pública com o objetivo de obter
subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da segunda
revisão tarifária periódica do Departamento Municipal de Eletricidade
de Poços de Caldas. (-À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Da Sra. Marilene de Souza Polastro, Diretora da Secretaria
Processual do Conselho Nacional de Justiça, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.730/2007, da Comissã o de Segurança
Pública.

Do Sr. Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMA,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.916/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Rosalvo Miranda Moreno Júnior, Chefe da Subprocuradoria
de Precatórios e Processos Administrativos do DER-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.917/2008 , da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Júlio Tércio de Alvarenga, Presidente da Fundação
Comunitária de Ensino de Itabira, encaminhando cópia de moção de
aplauso a essa Fundação, extensiva a esta Casa, de autoria do
Vereador José da Conceição Santos e aprovada pela Câmara
Municipal de Itabira, pela realização do IV Seminário Estadual de
Inovação na Gestão Pública Municipal.

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 2.406/2008
Declara de utilidade pública a Associação Voluntárias da Ação

Social, com sede no Município de Jacuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Voluntárias
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da Ação Social, com sede no Município de Jacuí.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Voluntárias da

Ação Social é promover a integração da comunidade, desenvolvendo
trabalho de valorização junto à sociedade e enfatizando a promoção
de cursos voltados à capacitação profissional.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.407/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Perseguidos Políticos

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

Perseguidos Políticos do Brasil - ASPERPB -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2008.
Carlin Moura
Justificação: A Associação dos Perseguidos Políticos do Brasil -

ASPERPB, com sede no Município de Belo Horizonte, fundada em
27/4/2000, é uma entidade filantrópica com personalidade jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

Essa Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de
um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A Associação tem por finalidade a busca de soluções sócio-
econômicas para seus associados, garantindo a eles e a seus
familiares melhor qualidade de vida, ao defender em seu nome o
direito de indenização e aposentadoria que lhes é devido.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de
extrema importância para a Associação, uma vez que, com essa
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documentação, poderá firmar parcerias com órgãos públicos
estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação do seu
atendimento aos seus associados.

Os membros da ASPERPB são homens que lutaram por uma
sociedade democrática e livre em expressão, na qual hoje vivemos, e,
em sua maioria, o fizeram com a privação da própria liberdade em
nome da nossa. É, portanto, devido a eles não a mera indenização
pecuniária, mas, sobretudo, nosso respeito e reconhecimento como
homens que lutaram por um futuro mais justo e humano.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.408/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Central São Bento da

Sociedade de São Vicente de Paulo de João Monlevade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central São

Bento da Sociedade de São Vicente de Paulo de João Monlevade.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2008.
Mauri Torres
Justificação: O Conselho Central São Bento da Sociedade de São

Vicente de Paulo de João Monlevade, entidade civil sem fins
lucrativos, com sede no Município de João Monlevade, visa exercer
atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de
assistência social e promoção humana.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano. Sua diretoria é composta
por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta social, não
recebendo nenhuma remuneração pela atuação. A totalidade das
rendas apuradas é destinada integralmente à manutenção e ao
desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços
prestados pela referida entidade, espero contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.409/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Educação e

Desenvolvimento Sustentável do Cerrado - Cedesc -, com sede no
Município de Paracatu.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação e

Desenvolvimento Sustentável do Cerrado - Cedesc -, com sede no
Município de Paracatu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2008.
Wander Borges
Justificação: Almejando contribuir para a redução das desigualdades

sociais e participar do processo de construção de uma sociedade mais
justa e solidária, na data de 22/11/99, trabalhadores rurais da região
Noroeste do Estado, juntamente com o movimento sindical, fundaram
o Centro de Educação e Desenvolvimento Sustentável do Cerrado,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza
beneficente e voltada para a promoção social.

O estatuto da associação apresenta as finalidades estatutárias
seguintes: pesquisar, transferir e difundir tecnologias agropecuárias;
incentivar ações direcionadas à saúde, segurança alimentar e
melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho; preservar,
proteger e conservar o meio ambiente; desenvolver assistência
técnica e extensão rural em projetos destinados a assentamento ou a
pequenos produtores e pescadores; incentivar as formas associativas,
elaborar e implementar ações de educação básica, saúde,
comunicação e formação profissional e promover eventos culturais.

A entidade, em parceria com organizações representativas dos
agricultores familiares, desenvolve ações direcionadas à
implementação de metodologias participativas no âmbito do
desenvolvimento rural sustentável, atendendo às crescentes
demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social e
contribuindo para seu desenvolvimento humano e sua inclusão social.

Diante do exposto, pacífico é o fato de que o referido Centro busca a



1168

construção de uma sociedade mais democrática, respaldada em uma
política de desenvolvimento sustentável que contemple a inclusão
social com justiça 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 de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.410/2008
Declara de utilidade pública a Organização de Amparo ao Idoso -

Orami -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização de

Amparo ao Idoso, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2008.
Gustavo Valadares
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Organização de Amparo ao Idoso - Orami -, com sede no
Município de Visconde do Rio Branco.

Trata-se de entidade civil sem fins lucrativos que tem como
finalidade promover a integração do idoso na sociedade e na família
através de atividades sociais, do esporte, da cultura e do lazer, além
de orientá-los em relação aos seus direitos civis.

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

Pelo mérito deste projeto de lei, espero contar com o apoio dos
nobres colegas nesta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.411/2008
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Região
Sudoeste de Barbacena - Acresb -, com sede no Município de
Barbacena.

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

Comunitária da Região Sudoeste de Barbacena - Acresb -, com sede
no Município de Barbacena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação Comunitária da Região Sudoeste de

Barbacena - Acresb - é uma associação sem fins lucrativos fundada
em 18/2/2004, em Barbacena. Seu estatuto está devidamente
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas nesse
Município. Conforme atesta o Promotor de Justiça, a sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas. A referida
entidade tem por objetivo primordial a promoção humana em todos os
seus aspectos, tais como: cultura, esporte, lazer, saúde e educação,
além da promoção de cursos profissionalizantes. Suas atividades
abrangem, principalmente, as localidades Colônia Rodrigo e Silva,
Faria, Padre Brito, Ponto Chique e Ponte do Cosme.

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 2.412/2008
Declara de utilidade pública a Creche Escola Carinha de Anjo, com

sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Escola Carinha

de Anjo, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Creche Escola Carinha de Anjo é uma entidade sem
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fins lucrativos, fundada em 1º/1/2003, com sede em Barbacena. Tem
como objetivo principal amparar e dar assistência às crianças,
integrando-as na sociedade e no mercado de trabalho. Conforme
documentação em anexo, a entidade cumpre suas finalidades
estatutárias e está devidamente registrada no Cartório de Títulos e
Documentos de Barbacena, estando, pois, apta a ser reconhecida
como de utilidade pública estadual.

- 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 2.451/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Desterro
do Melo pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação do
Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 2.452/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Escola Municipal Alfeu
Duarte pelo transcurso de seu 44º aniversário. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 2.453/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG providências para que sejam
iniciadas as obras de ligação asfáltica do trecho da MG-314 que liga o
entroncamento de Virgolândia e Coroaci ao Município de Peçanha. (-
À Comissão de Transporte.)

Nº 2.454/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências para a concessão
do título de Cidadão Honorário do Estado à dupla César Menotti e
Fabiano. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.455/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG providências para que seja
incluído nas obras de asfaltamento da estrada que liga os Municípios
de Nacip Raydan e São José da Safira o trecho que liga o
entroncamento dessas duas cidades ao Município de Marilac. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.456/2008, do Deputado Eros Biondini, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG e ao Chefe da Polícia



1171

Civil do Estado providências para a construção dos pelotões das
Polícias Militar e Civil no Bairro Santa Rosa, no Município de Sarzedo.

Nº 2.457/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Juízo da Comarca de Guarapuava (PR)
providências para o cumprimento de carta precatória criminal
procedente do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis (MT), referente ao processo em que é réu o Sr. Sidney
Juliano Marques. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.458/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Defesa Social informações sobre o
número de servidores administrativos concursados e efetivados
lotados nessa Secretaria.

Nº 2.459/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas à Feam informações sobre o processo de licença para
instalação da Rodovia do Minério.

Nº 2.460/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao DER-MG informações sobre os contratos em vigor e
sobre os processos de licitação para operação e manutenção das
balanças de pesagem de carga nas rodovias estaduais com empresas
terceirizadas . (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 2.461/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao DNIT providências para instalação de uma proteção
para o vão existente entre as duas pistas do Viaduto da Mutuca, na
BR-040.

Nº 2.462/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas à Polícia Rodoviária Federal providências para que haja
um policial de plantão no posto de fiscalização da Receita Estadual,
na BR-040, para os fins que menciona, no trecho compreendido entre
Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete

Nº 2.463/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Ministério da Justiça providências para instalação de
aparelhamento adequado à fiscalização, pela Polícia Rodoviária
Federal, do transporte de carga de minério na BR-040, no trecho
compreendido entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete.

Nº 2.464/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas à Receita Estadual providências para que pese, em seu
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posto de fiscalização na BR-040, no trecho compreendido entre Belo
Horizonte e Conselheiro Lafaiete, a carga de todos os caminhões
carregados com minério e informe à Polícia Rodoviária Federal
eventual excesso de peso.

Nº 2.465/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao DNIT providências para a instalação de sinalizações
com lombada eletrônica na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e
Conselheiro Lafaiete que especifica.

Nº 2.466/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao DNIT providências para o fechamento das juntas de
dilatação do Viaduto Vila Rica, na BR-040.

Nº 2.467/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao DNIT providências para o fechamento das juntas de
dilatação existentes no viaduto da Mutuca, na BR-040, bem como
para uma operação tapa-buracos nesse local.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Política Agropecuária, do Trabalho e de Educação.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia, com muita alegria, a
presença, nas galerias, dos alunos e alunas da 5a série do ensino
fundamental da Escola Municipal Professora Ondina Nobre, do Bairro
Céu Azul. São todos muito bem-vindos.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas

e Deputados. Num primeiro momento, gostaria de abordar um assunto
relacionado à audiência pública que tivemos aqui, na semana
passada, para discutir a situação da BR-040.

Ficou aquém da nossa expectativa o pronunciamento do Ministério
dos Transportes, representado pelo Dr. Edson, do DNIT, um
funcionário de carreira. Não pudemos contar com a presença do
superintendente do órgão.

Quando dizemos que ficou abaixo da expectativa é porque
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gostaríamos de obter informações também em relação ao processo de
privatização do trecho Conselheiro Lafaiete-Sete Lagoas. Ficamos
sabendo pela imprensa que havia acontecido o leilão desse trecho; no
entanto, o representante do DNIT, que representava o Ministério dos
Transportes, não nos trouxe nenhuma informação a respeito.

Na semana retrasada fiz questão de entrar em contato com o
Ministério dos Transportes e a superintendência do DNIT para garantir
a presença dos responsáveis.

Na audiência, o representante do DNIT assegurou que as obras de
tapa-buracos seriam iniciadas ainda este mês e haveria intervenções
nos trechos críticos, sobretudo na área urbana de Conselheiro
Lafaiete, de Congonhas e na curva do Ribeirão do Eixo.

Por intermédio de audiência pública, foi assegurada essa conquista
de comunidades, aqui muito bem representadas, dos vários
Municípios existentes às margens da BR-040. Outra conquista foi a
garantia, por parte do Sindiextra, de empenho na construção da Via
do Minério. Foi esclarecido que a licença é que estava travando o
processo. Por ali passaria a estrada, e haveria um ponto de
intervenção com o gasoduto, de responsabilidade da Gasmig. Havia a
dependência de parecer por parte da Gasmig e da Cemig. Em parte, o
objetivo da audiência pública foi bem cumprido.

Houve também a expectativa de participantes de um determinado
grupo pela continuidade do processo, do qual gostariam de participar.
Por isso foi constituído um grupo de trabalho para, em parceria com a
Assembléia Legislativa, com a Polícia Rodoviária Federal e com o
DNIT, dar continuidade aos trabalhos. Caso surgisse algum problema,
haveria um grupo preparado, uma espécie de força-tarefa, para
resolvê-lo, não sendo necessário realizar audiências públicas ou
proceder a intervenções maiores.

Confesso que saí feliz, com o sentimento de dever cumprido,
enquanto parlamentar e morador da região cortada pela BR-040.
Todavia, fomos surpreendidos por um apelo pela paralisação, ainda
hoje, dessa rodovia. Houve acordo, em audiência pública, da qual
participaram a Assembléia Legislativa e os órgãos representados, em
atender ao que foi solicitado, ou seja, para que as intervenções
fossem realizadas até o final deste mês. Além do mais, já na semana
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passada, houve o início da operação tapa-buracos. Os buracos mais
perigosos foram tampados na mesma semana em que realizamos
aqui a audiência pública. Não havia razão nenhuma para a
paralisação, hoje, da BR-040. O pedido era para que as obras fossem
realizadas até o final do mês, mas elas tiveram início já na semana
passada. Poderiam contar comigo, que estaria mobilizando toda a
região, se chegássemos à primeira semana de junho sem que nada
tivesse sido feito. Entretanto, isso não ocorreu. Manifesto aqui esse
equívoco por parte de algumas lideranças. O DNIT pediu prazo até o
final do mês, para realização da obra, mas, repito, já iniciou os
trabalhos.

Fundamental seria garantir a duplicação da BR-040, com a união de
todas as forças, incluídas a de toda a bancada mineira de Deputados
Federais e a do Vice-Presidente da República, pois alguns ocupantes
de cargos do DNIT e do Ministério foram indicados pelo Vice-
Presidente. É nossa responsabilidade garantir tráfego seguro nesse
trecho, sendo necessária, para isso, a participação do poder público.

Também fomos surpreendidos, um dia antes da audiência pública,
quando de uma visita, por um caminhão da Gerdau Açominas,
transportando carga, de Sete Lagoas para Ouro Branco, acima do
linite permitido e sem lona.

Há dois anos havia um entendimento com a própria Açominas para
não se receber nenhum caminhão com carga acima da permitida em
relação aos eixos nem descoberta. Não se trata de vir aqui justificar.
Deputada Elisa, isso está errado. E a empresa foi multada. Logo,
procurei também a Diretoria da Gerdau. Sempre observei o
relacionamento diferenciado da Vale com a comunidade; mesmo o
relacionamento da CSN é diferente do estabelecido pela Açominas: do
respeito, da abertura para o diálogo e do serviço, de fato, prestado à
comunidade; o de ir como parceira à raiz dos problemas e não com
migalhas.

É fato que houve a extinção do CEA. A interlocução com o CEA, da
Açominas, se dava por meio do próprio Marco Antônio Pequino, que
saiu no ano passado. Nesse ano houve muitas alterações nos
departamentos e nas diretorias. Na reunião de hoje pela manhã com
um dos Diretores e com o responsável por essa interação social,
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tivemos garantia de que nenhuma carreta ou caminhão acima do peso
permitido e sem lona entrará mais na Gerdau Açominas. Da portaria,
esses veículos estarão voltando. Em reunião hoje pela manhã, com o
Fantoni, tivemos essa segurança. Só assim as empresas, mesmo os
caminhoneiros que ganham pelo número de viagens, sentirão que
dedicar um momento para colocar lona não é perda de tempo, é
investimento na segurança de todos os que trafegam nesse trecho da
BR-040.

Às vezes, para fazer uma viagem a mais, deixam de colocar a lona
porque consideram que isso seria um ganho a mais. Agora ele
perceberá que terá de voltar, e às vezes fará um retorno de Ouro
Branco a Sete Lagoas. Nesse aspecto, percebemos, sim, o sentido de
haver audiências públicas e serem feitas as visitas pelas comissões
de Deputados. Muitos resultados vêm de imediato, como nesse caso
relacionado à BR-040, o reparo das estradas, as intervenções nos
pontos críticos ou a aceleração do processo de licenciamento para
termos a Rodovia do Minério, retirando-se 80% das carretas da BR-
040; e, ainda, uma posição mais firme das empresas em não receber
o que é impedido pela lei. Mesmo que essa responsabilidade não seja
da empresa que recebe, elas estão se posicionando como co-
responsáveis e querem contribuir.

Quero saudar, mais uma vez, a Diretoria da Gerdau Açominas.
Também me manifesto em relação ao Parque Estadual da Serra de
Ouro Branco. Houve um boato que, na verdade, não é totalmente
boato. Existe, sim, o empenho de algumas empresas de instalar no
platô da serra um chacreamento, que seria, na verdade, um
condomínio fechado.

O que realmente é boato é que o IEF estaria assinando, isto é,
concedendo a instalação desse condomínio fechado. Isso não é
verdade. Já o interesse da empresa é uma verdade, é fato; mas o
consentimento do IEF, portanto da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, é boato. Isso porque essa matéria
depende do Incra e da Prefeitura Municipal.

Está claro que as Prefeituras Municipais, sob a administração do Pe.
Rogério e da Sra. Valéria Melo, são contrárias a isso, ou seja, elas
não admitirão, pelo menos nesta gestão que se encerra no dia 31 de
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dezembro, a instalação desse chacreamento.
No que depender do Incra, também temos a garantia da sua

superintendência, na pessoa do Marcos Helênio, que também não
dará deferimento, não só por questões políticas, mas também por
questões técnicas. O posicionamento político é a política ambiental
que enxerga a importância do parque estadual, uma reserva
permanente tanto para a comunidade quanto para o planeta.

Ocupo esta tribuna para deixar tranqüilas as comunidades de Ouro
Branco e Ouro Preto. Foi constituído um grupo de trabalho, e, na
semana que vem, a equipe do IEF e a própria pessoa responsável na
Secretaria ficará lá o dia inteiro fazendo uma visita na área do parque
e, à noite, uma reunião com a comunidade.

A comunidade deve estar sempre atenta, para não permitirmos uma
supremacia do poder econômico, que muitas vezes prejudica a
sociedade e o meio ambiente.

Agradeço a todos a atenção. Eram esses dois pontos que gostaria
de abordar desta tribuna, reiterando a nossa confiança na continuação
de uma parceria, sempre sadia, da Gerdau Açominas, sobretudo na
educação das escolas-família agrícolas, para que elas também
contribuam na intervenção da BR-040 e na MG que liga Ouro Branco
à BR-040, em que, já de forma avançada, existe entendimento de que
a Gerdau deverá assumir a metade da obra, duplicando essa estrada.
Caberá ao Estado, por meio do DER, assumir a outra metade da obra.
Deixo aqui nossa manifestação, reconhecimento e gratidão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar o Presidente em

exercício, Deputado João Leite, os demais Deputados presentes em
Plenário, os telespectadores da TV Assembléia.

Dois temas me trazem a esta tribuna. É interessante reforçar que
Minas Gerais e nossa Assembléia Legislativa receberam, na parte da
manhã, a presença de representantes da Secretaria Nacional de
Promoção da Igualdade Racial - Seppir -, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - Sedese -, representantes de Municípios e
lideranças dos movimentos sociais ligados à causa negra de Minas
Gerais e do Brasil, para a apresentação da Agenda Social
Comunidades Quilombolas, que foi eleita como prioridade pelo
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Presidente Lula para o período de 2008 a 2011, com recursos da
ordem de R$2.000.000.000,00, para serem utilizados pelos Municípios
e pelos Estados brasileiros com o claro objetivo de somar esforços
com a sociedade civil e com todos os entes federados: Municípios,
Estados e governo federal, no grande esforço de combater o racismo
e a discriminação racial no nosso país.

A Agenda Social Quilombola é composta por quatro ações, divididas
em vários eixos, entre eles: o acesso à terra, por meio da demarcação
das comunidades remanescentes de quilombos; a infra-estrutura e a
qualidade de vida; a inclusão produtiva e o desenvolvimento local; e a
cidadania. Estão envolvidos 14 órgãos do governo federal. A Agenda
Social Quilombola será apresentada a oito Estados brasileiros, e
Minas Gerais a está recebendo em primeira mão. O Estado está
sendo orientado para que os Municípios preparem projetos para a
captação desses recursos junto ao governo federal. Os prazos estão
curtos neste ano, em razão do processo eleitoral, e os Municípios
deverão elaborar propostas nessas áreas para serem apresentadas o
mais rápido possível.

Nesta Casa, já houve várias manifestações e debates a respeito da
promoção da igualdade racial: o Dia da Consciência Negra, em 20 de
novembro; o ciclo de debates sobre a demarcação das terras
quilombolas; o debate a respeito do Estatuto da Igualdade Racial; e
hoje, a Agenda Social Quilombola.

Serão destinados R$300.000.000,00 ao acesso à terra;
R$634.000.000,00 para a infra-estrutura e a qualidade de vida;
R$110.000.000,00 para os projetos de geração de trabalho e renda,
inclusão produtiva e desenvolvimento local; e quase
R$1.000.000.000,00 para a cidadania, ou seja, o envolvimento das
organizações, o fortalecimento das entidades e dos Municípios para a
participação social e, principalmente, o fortalecimento das
organizações quilombolas. Minas Gerais já tem quase 400
comunidades quilombolas visitadas pelo Incra, pelo Iter e pelo
governo federal, das quais 85 já são reconhecidas e 7 estão em
processo de demarcação das terras pelo Incra.

Portanto registro a importância do lançamento dessa agenda social
e principalmente do envolvimento que todos devemos ter com essa
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causa, especialmente os Municípios, que devem implantar as políticas
públicas de promoção da igualdade racial. Da mesma forma temos
duas reivindicações fundamentais para o governo de Minas. Primeiro,
que seja implementada a Lei nº 10.639 nas escolas públicas de Minas
Gerais, para que, nos currículos do ensino fundamental e médio,
conste o estudo da história da África e da história afro-brasileira, para
que possamos contribuir para o combate ao racismo e a redução das
desigualdades raciais e sociais. E a outra reivindicação, já feita à
Secretaria de Desenvolvimento Social, é que, a exemplo do governo
federal, que tem uma secretaria nacional com o “status” de ministério,
que cuida das políticas públicas de promoção da igualdade racial,
Minas Gerais também tenha, na Sedese, uma coordenadoria para
implantação e implementação das políticas em Minas Gerais.

Parabenizo a todos que vieram dos Municípios e que participaram
desse importante lançamento. A Assembléia e a Frente Parlamentar
da Igualdade Racial dão mais um passo no combate ao racismo e na
promoção das políticas públicas de igualdade racial e contribuem
efetivamente para o combate à discriminação racial em Minas e no
Brasil.

Também trago um segundo tema, que já foi objeto de debates nesta
Casa Legislativa: o lançamento da política industrial do governo do
Presidente Lula para o País.

Considero mais um passo para a promoção do desenvolvimento e
do crescimento do País, especialmente dos 25 setores da indústria
que serão beneficiados com medidas de facilitação do crédito e de
desoneração - medidas que vão reduzir tributos e a carga tributária
sobre vários produtos. Com a desoneração, a política de
desenvolvimento produtivo vai fazer com que o governo deixe de
arrecadar R$21.000.000.000,00 até 2011.

A nova política estabelece quatro metas. A primeira é elevar o
investimento direto na economia de 17,6% para 21% do PIB, o que
implica um aumento significativo do investimento direto da economia
da política industrial. Em sua segunda meta, a nova política prevê que
as exportações brasileiras passem de 1,18% do comércio mundial
para 1,25%. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, isso vai exigir grandes acréscimos nas vendas
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externas do Brasil, em outras palavras, um aumento significativo das
exportações brasileiras, que vão de R$160.000.000.000,00 para
R$208.000.000.000,00 ao final de 2010. A terceira meta é estimular as
pequenas empresas e as microempresas a aumentar a exportação,
possibilitando um acréscimo de 10% no que já exportam hoje.

Também deixo a minha saudação a todos vocês, estudantes da
Escola Municipal Ondina Nobre, do Bairro Céu Azul; voltem sempre à
nossa Casa, para acompanhar os trabalhos legislativos.

Retomando, a quarta meta da nova política é a ampliação do crédito.
Vários setores serão beneficiados com o aumento e a facilitação de
crédito, e quero citar alguns deles: a indústria têxtil e de confecções, a
indústria de calçados, a indústria de móveis, a exportação de carnes,
a celulose, a indústria de plásticos, a construção civil, setores ligados
à área da saúde, o couro, o setor automotivo, setores ligados a
energia, siderurgia, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, o
sistema agroindustrial e a tecnologia de informação e comunicação.

Considero mais um passo do governo Lula na direção do
crescimento e do desenvolvimento, especialmente na proteção de
setores da indústrias que enfrentavam dificuldades não só na
exportação como também no âmbito interno, pela redução do câmbio
do dólar, o que dificulta também a importação de bens de consumo. A
política industrial do governo Lula está, portanto, prevendo
investimentos e financiamentos da ordem de R$250.000.000.000,00
até 2010.

Parabenizo o governo federal por mais esta iniciativa, especialmente
Minas Gerais, que também se beneficiará por ser um Estado
eminentemente exportador, por ter indústrias têxteis, de confecções e
de calçados importantes, que estavam se sentindo prejudicadas pelas
dificuldades da redução do valor do dólar, hoje na faixa de R$1,70. A
todos, essa política vem beneficiar, especialmente o conjunto do
Estado de Minas Gerais. Parabenizo o governo e as iniciativas de
lançamento de mais esse programa federal, neste bom momento do
desempenho da economia, contribuindo para que esse setor também
possa desempenhar melhor o seu papel, não somente em termos de
produção nacional, de estímulo ao emprego e ao investimento
nacional, por meio da iniciativa privada, mas também de políticas
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públicas. O Estado brasileiro dá o exemplo de ser aquele que vem
garantir, por meio dos recursos públicos, um Estado planejado e
investidor. Que venha a planejar e a acelerar o crescimento,
estimulando também a iniciativa privada e a exportação dos nossos
bens para outros países.

Registro que, principalmente, o que tem facilitado toda essa política
industrial e de exportação é a política externa brasileira acertada do
governo do Presidente Lula, que ampliou o comércio internacional
para a África, para a União Européia e para os países parceiros da
América Latina, diversificando o comércio internacional com outros
países, além de países como os Estados Unidos, apresentando o
Brasil ao mundo, hoje, com reconhecimento internacional. O Brasil
está sendo visto pelo mundo como um país em que se pode investir,
que tem credibilidade internacional e uma política econômica com
bom desempenho, que gera empregos, garante um crescimento de
5,4% do PIB nacional e, principalmente, tem a inflação controlada. O
Brasil hoje tem o reconhecimento internacional, e essa política
industrial vem somar-se à política de crescimento e desenvolvimento
das políticas nacionais da economia do governo do Presidente Lula.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.
O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados,

conterrâneos do Vale do Jequitinhonha, amigos de Belo Horizonte, na
parte da manhã, estivemos na BR-040, no Km 490, no trecho
compreendido entre Belo Horizonte e Congonhas, onde também
esteve o Deputado João Leite, que preside esta reunião. Estivemos lá
discutindo a questão das obras da BR-040. Não dá para entender nem
para compreender como o Poder Executivo Federal age tão
irresponsavelmente em relação às nossas estradas. Fico assustado
com a precariedade da BR-040, que liga a cidade mais conhecida do
Brasil, o maravilhoso Rio de Janeiro, à Capital Federal, estrada essa
sem nenhuma condição de trafegabilidade, permeada de buracos,
sem muretas de contenção, com viadutos perigosos, como o Viaduto
das Almas. As placas de sinalização estão abafadas pelo capim que
cresce às margens da rodovia.

O DNIT vem a esta Casa e diz que nada pode fazer, porque não há
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recursos suficientes para reformar a BR. Fica no paliativo do tapa-
buracos, que não resolverá o problema nunca, e o dinheiro público
será sempre jogado pelo ralo.

Nas suas relações promíscuas com grandes empreiteiras, o governo
federal faz a operação tapa-buracos, já sabendo que, no verão
seguinte, os buracos estarão reabertos, as crateras expostas, mortes
acontecerão, e nada ocorre com os responsáveis pela manutenção da
estrada. Desde a gestação do Código de Trânsito em 1997 - aliás,
começou a vigorar no dia 23/1/1998 -, já pressionávamos os
Deputados Federais para que incluíssem no texto da lei dispositivo
que pudesse levar aos tribunais, nos processos criminais, os
responsáveis pela manutenção das estradas que não fossem
diligentes para com as suas obrigações.

Um cidadão comum ou um pobre coitado que deixa parada na
estrada uma carroça que está transportando lenha e causa um
acidente responde a processo criminal. O proprietário que não cuida e
deixa seu animal solto na rodovia, e este se envolve num acidente,
terá de responder criminalmente por isso. Quem dirige de forma
perigosa, pondo em risco a vida alheia, responde a processo criminal.
Todavia quem irresponsavelmente é notificado e avisado que a
estrada está esburacada e precisa de obras urgentes e que acidentes
ocorrerão - esses acidentes acontecem tal como este nomeado pelo
governo federal, que não responde a processo algum - não tem
responsabilidade alguma. Por outro lado, quando o cargo está em
aberto, faz-se uma fila enorme de interessados em ocupá-lo. Eles
sabem que, se deixarem a estrada em estado de abandono, não
pesará nenhum processo criminal sobre seus ombros. É o governo
federal do PAC, que não investe nas estradas, não tem
responsabilidade de zelar pelo patrimônio público. Trechos que foram
recuperados há menos de dois anos, como, por exemplo, a parte da
mesma BR-040 entre o trevão e a cidade de Felixlândia, encontram-se
completamente deteriorados, porque o órgão não cobra da empreiteira
que realizou a obra a sua responsabilidade civil na recuperação dos
danos que hoje existem. Assistimos a tudo isso perplexos.

Quando um cidadão estrangeiro vem ao Brasil e vê o estado das
nossas estradas, não acredita que não exista ninguém atrás das
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grades em razão de como estas se encontram. Esta é a pura
realidade. Talvez a falta de responsabilidade do governo federal seja
tamanha porque não andam de veículo nem trafegam por nossas
estradas, mas só de avião. É preciso que se mude a lei,
especialmente o Código de Trânsito, para punir criminalmente os
responsáveis pela manutenção das estradas federais e estaduais
deste país, que estão pondo em risco a vida do cidadão, que paga
altíssimos impostos e não vê benefícios nessas estradas.

Cumprindo o meu dever de cidadão, resolvi verificar, nesta semana,
como andam as obras do PAC em Belo Horizonte. Inaugurações,
percebemos a todo instante. Foi quando percebi, mais uma vez, no
DOM do dia 25 de abril, dispensa de licitação para a contratação de
uma empresa de eventos ao preço - pasmem os senhores - de
R$206.000,00. Quer dizer, para uma empresa de eventos que estava
na Vila São José recebendo o Presidente Lula, que veio verificar as
obras do PAC nessa Vila. R$206.000,00 para uma empresa de
eventos recepcionar na Vila São José o Presidente da República! Veio
então a curiosidade. O Presidente esteve na Vila São José
flagrantemente fazendo comício. O comício seguinte foi em Ribeirão
das Neves. Então resolvi investigar quanto se gastou em Ribeirão da
Neves no mesmo evento que recebeu o Presidente para, entre aspas,
verificar as obras do PAC, e Ribeirão das Neves não gastou
praticamente nada. Dois comícios no mesmo dia. No primeiro, em
Belo Horizonte, a Prefeitura gastou, sem licitação, R$206.000,00,
pagos para uma empresa de eventos que recebeu o Presidente da
República; no segundo, em Ribeirão das Neves, não se gastou nada.

Quando se instalou uma farmácia popular no Shopping Tupinambás,
a Prefeitura de Belo Horizonte investiu R$35.000,00 na parte física da
farmácia. A Prefeitura pagou, sem licitação, R$180.000,00 a uma
pessoa ligada ao PT, que prestou consultoria àquele empreendimento.
Nenhuma outra cidade do Estado - mais de 180 implantaram
farmácias populares - gastou qualquer recurso público a título de
consultoria para a implantação dessas farmácias, pois o modelo já
vem pronto do Ministério da Saúde. Mas, em Belo Horizonte, é
diferente. Os companheiros do partido que ocupa a Prefeitura estão
todos no Município. Quero ver o que acontecerá se essa proposta de
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dobradinha acontecer, esta que todos nós sabemos qual é, em que
uma pessoa tem o apoio de dois partidos. A Prefeitura de Belo
Horizonte possui 48 secretarias; se essa proposta for vencedora, terá
60 secretarias. Lá dentro, será o choque de gestão de um partido
contra o “nepetismo” do outro. Imaginem os senhores o que
acontecerá com a Prefeitura de Belo Horizonte. Tenho dito isso
porque ela é perdulária com o dinheiro público. Se são gastos
R$206.000,00 num comício do Presidente da República, que estava
verificando obras do PAC, imaginem V. Exas. o que mais não está
acontecendo na municipalidade.

Chamo a atenção para a precariedade da BR-040, onde estivemos
hoje. Lá constatamos, mais uma vez, o que todo cidadão de Minas
Gerais constata: a presença constante dos caminhões mineradores
trafegando de um lado para o outro na rodovia. No período de 1 hora,
são aproximadamente 140 caminhões trafegando com cargas de
minério, despejando resíduos pela estrada afora, danificando a
estrutura da estrada, e, o que é pior, não pagam nenhum centavo de
“royalty” a este país. Em 2006, as mineradoras pagaram
R$400.000.000,00 de CFEM; já a Petrobras pagou
R$16.000.000.000,00 de “royalties”. É preciso que os governos
estaduais e o federal se empenhem para a aprovação do projeto do
Deputado José Aparecido de Oliveira, do PV, para obrigar as
mineradoras a contribuir com “royalties” para a União, o Estado e os
Municípios.

Tancredo Neves dizia: “Ninguém nivelará as montanhas de Minas”;
acrescento: ninguém nivelará as montanhas de Minas, à exceção da
Vale. As montanhas de Minas estão sendo niveladas. Ou as
mineradoras pagam “royalties” ou veremos as nossas montanhas
desaparecerem e serem transportadas para a China. Deixarão aqui
crateras e mais nada. Se o governo de Minas Gerais, que possui as
maiores jazidas de minério do Brasil, não se empenhar para que as
mineradoras paguem “royalties”, perderemos bilhões e mais bilhões.
O governo do Pará já está se movimentando, porque sabe da
importância do recolhimento de “royalties”, um valor estrondoso, que
poderia dar um alento à população com a utilização desses recursos
na manutenção das nossas rodovias.
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Sr. Presidente, vi nos jornais de ontem que o Ministério Público
Federal indiciou 18 pessoas envolvidas na fraude do leite, outro
atentado contra Minas Gerais.

O leite é um produto genuinamente mineiro. O Estado é responsável
por 40% da produção nacional, e, de repente, esses 18 indiciados
colocaram em risco a vida da população, as finanças de Minas e os
milhares de empregos em face dessas cooperativas que distribuíam
leite adulterado. Elas causaram enorme prejuízo às finanças do
Estado e à imagem de um produto que, como já disse, é
genuinamente mineiro.

O Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público
Estadual, os órgãos que trabalharam nesse episódio para investigar,
punir e colocar atrás das grades os fraudadores do leite, estão de
parabéns. Se não descontaminássemos esse ambiente envolvendo
esses fraudadores, todos os laticínios seriam contaminados por essas
pessoas que agem inescrupulosamente, buscando lucro fácil,
agredindo o Estado de Minas Gerais e denegrindo a imagem do leite,
que é responsável por grande parte da arrecadação do Estado.
Portanto, creio que o Ministério Púbico Federal, a Polícia Federal, o
Ministério Público Estadual, esta Casa, que se deslocou até Passos e
Uberaba, enfim, todos esses órgãos deram sua contribuição para que
essas pessoas inescrupulosas, que não têm zelo com um produto tão
imprescindível na cesta básica e na alimentação básica do cidadão
brasileiro, fossem punidas. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Gustavo Valadares) - Com a palavra, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Gustavo
Valadares, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, dois
assuntos me trazem à tribuna. Rapidamente falarei do primeiro. Não
poderia deixar de manifestar-me sobre o planejamento do governo
federal para a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil.

Do “saco de maldades” do governo federal saem os recursos para
Belo Horizonte. É muito interessante. Os jornais de hoje trazem a
notícia: ao tempo em que Porto Alegre receberá R$1.208.000.000,00;
Rio de Janeiro, R$5.000.000.000,00; Maceió, R$141.000.000,00;
Recife, R$198.000.000,00; Natal, R$167.000.000,00; Fortaleza,
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R$189.000.000,00; e Brasília, R$710.000.000,00, Belo Horizonte
receberá R$211.000.000,00 do governo federal.

O repórter deu o título “Bola fora”. Realmente, é uma bola-fora do
governo Lula, um governo que virou as costas para os mineiros, para
Minas Gerais. Depois, tratarei disso, porque vamos falar das estradas.
Aliás, além dos recursos de R$15.000.000.000,00 para São Paulo, o
Presidente Lula dará a São Paulo e ao Rio de Janeiro o trem-bala no
valor de R$15.000.000.000,00, e, para Belo Horizonte,
R$211.000.000,00 e mais recursos para duplicar a Avenida Antônio
Carlos. Mas ela não está duplicada? A propaganda diz que ela está
duplicada, mas, mesmo assim, serão liberados recursos para duplicar
a Avenida Antônio Carlos e para o complexo viário da Lagoinha. Para
o metrô, não liberará nada, será zero.

Olhem, é impressionante. Na época da campanha, vimos que Lula
amava Minas Gerais, amava Belo Horizonte, mas, na prática, Belo
Horizonte encontra-se em último lugar quanto à liberação de recursos.
Vale dizer isso também para os nossos 11.000km de rodovias federais
em Minas Gerais, as rodovias que pertencem ao governo federal, ao
Presidente Lula.

Hoje estivemos na BR-040, próximo à curva do Ribeirão do Eixo,
onde houve 900 acidentes nos últimos 12 meses. Foram 900
acidentes em 12 meses, Deputado Fábio Avelar. Na nossa ida ao
Procurador-Chefe da República, ele nos disse que já havia solicitado à
Polícia Rodoviária Federal o número de acidentes. Esse é o número,
que é impressionante. V. Exa. lembra-se bem de que o Procurador
nos perguntou: “Deputados, os senhores querem que eu feche a BR-
040?”. E nós respondemos: “Não precisa, o povo vai fechá-la”. E
ouvimos aqui a reclamação de que nós fomos lá para o fechamento
da rodovia. O povo fechou a BR-040. Ah, alguns buracos foram
tampados. Eu não vi esses buracos tampados. Os buracos continuam
na via. Quanto à curva do Ribeirão do Eixo, que está matando,
Deputado Fábio Avelar, hoje a Polícia Rodoviária Federal tomou uma
medida importante: colocou um radar para diminuir a velocidade na
curva, e é o que está salvando. Espero que o radar permaneça lá.

A outra coisa foi feita pelo Procurador-Chefe do Ministério Público:
ajuizar uma ação determinando a abertura imediata das balanças.
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Interessante que o DNIT soltou uma nota na imprensa dizendo que as
balanças serão reativadas. Isso não é por causa do DNIT nem por
causa do governo federal: é por determinação judicial. Aliás, estamos
com um requerimento para visitarmos o Juiz que tomou essa decisão -
de determinar a abertura - para conhecermos toda a sentença. Mas
aguardamos ainda que o Procurador ajuíze a outra ação
responsabilizando o governo federal, responsabilizando o DNIT pela
situação na via.

Deputado Fábio Avelar, por estar presidindo a Comissão de Meio
Ambiente na Assembléia, hoje V. Exa. não pôde estar na BR-040.
Mas lá estavam seus assessores, e, em todos os movimentos havia
reconhecimento por sua atuação, por sua solicitação para criação
dessa frente parlamentar em prol da duplicação da BR-040, que é
muito importante, antes da discussão do Orçamento da União.
Estaremos junto a V. Exa. nessa luta para salvar vidas.

Vou conceder-lhe aparte, Deputado Fábio Avelar, mas, por meia
hora, hoje, não tivemos acidentes na BR-040, porque ela foi fechada
pela população de Belo Vale, de Congonhas, de Ouro Branco, de
Conselheiro Lafaiete, de Belo Horizonte. Muitos que ali estavam
perderam parentes, colegas de trabalho. A situação é muito grave, e
V. Exa. tem sido um batalhador em relação a essa questão.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado João Leite, queria
cumprimentá-lo por mais uma vez abordar esse assunto nesta Casa,
nesta tarde de hoje. Quando iniciamos a nossa luta, já destacávamos
a importância de estarmos aqui, nesta tribuna, discutindo todos os
dias as questões ligadas à BR-040, pela gravidade e risco que ela
representa para todos os que por ali trafegam. Hoje estou com um
sentimento de tristeza muito grande por não ter estado junto de V.
Exa. nessa paralisação que foi programada, não por esta Casa. É
bom que se diga isto aqui, porque já tivemos informações de que hoje
houve aqui reclamações a respeito desta Casa. Mas, na reunião que
tivemos com o Procurador-Chefe da Procuradoria Federal em Minas,
V. Exa. já previa que não seria o Ministério Público Federal que
paralisaria aquela importante rodovia, mas, sim, o povo - o que
realmente aconteceu lá, hoje. Por isso eu queria estar ali, com V.
Exa., com os sindicatos que pediram essa paralisação e com a
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comunidade em geral, para prestar nossa solidariedade e dizer da
importância de estarmos mobilizados para enfrentar este grande
desafio. Veja bem, Deputado João Leite, essa frente parlamentar, por
nós idealizada, em tão pouco tempo já conta com a assinatura de
quase 60 parlamentares, que estão indignados com a situação
daquela importante rodovia. E por que lutar agora pela duplicação?
Porque sabemos que, se tudo correr naturalmente, se todos os
caminhos tiverem uma seqüência normal, teremos condições de dar
início a essa obra somente no começo de 2010. Esse é um tipo de
empreendimento que realmente demora para ser concretizado, tendo
em vista a complexidade da sua realização. Além disso, conforme
informação que tivemos do DNIT, atualmente, ao contrário do que
pensávamos, não existe nenhuma ação objetiva visando àquela
duplicação. Não temos um anteprojeto, não temos um estudo de
viabilidade, não temos absolutamente nada. Por isso temos de correr
contra o tempo, porque, se nos mobilizarmos e conseguirmos, ainda
neste ano, um remanejamento de recursos do DNIT para a realização
do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, poderemos
prever para o próximo ano os recursos necessários para a realização
do projeto, que são da ordem de R$4.000.000.000,00. Aí, sim,
elaborado o projeto, feito o licenciamento ambiental e providos os
recursos, poderemos - sendo bastante otimista - iniciar essa obra em
2010. Daí a necessidade da nossa luta e da nossa mobilização.
Temos de envolver nesse processo, principalmente, os nossos
Deputados Federais, para que possamos fazer uma grande corrente
em Minas para enfrentar esse grande desafio.

Muito obrigado pelo aparte e parabéns pela sua presença nesse
importante encontro, em que a sociedade mostra para o governo
federal a dificuldade que estamos enfrentando e busca,
evidentemente, sensibilizar a todas as autoridades a fim de resolver
esse grave problema. Obrigado.

O Deputado João Leite - Veja V. Exa. como Minas Gerais tem sido
tratado. O governo federal vai liberar R$15.000.000,00 para São
Paulo, e não temos R$4.000.000,00 para duplicar esse trecho da
Rodovia BR-040. Antes de conceder um aparte ao Deputado Deiró
Marra, quero ler um manifesto público. (- Lê:)
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“O Movimento SOS BR-040 foi formado com o objetivo de cobrar
melhoria nas condições de tráfego da BR-040 e a sua definitiva
duplicação. Esse Movimento conta com a participação de moradores
das cidades lindeiras à rodovia, cidadãos usuários da mesma,
membros de sindicatos de metalúrgicos, entidades civis, associações,
políticos e Prefeituras da região e tem como meta as seguintes
reivindicações: para curto prazo - seis meses a um ano -, instalação
de tacógrafos em todos os caminhões de minério que circulam na
rodovia; construção de postos de pesagem e fiscalização na BR-040,
na MG-442 e nas demais rodovias; instituição da taxa de cobrança
pela pesagem, para manutenção das balanças; lavação das estradas
e placas de sinalização adequadas à atividade de mineração; lavação
dos caminhões e uso de lonas apropriadas; proibição do tráfego de
caminhões, por descumprimento das exigências acordadas;
construção de áreas de escape para caminhões, em caso de perda de
freios; operação tapa-buracos de qualidade, com recapeamento e
repintura de faixas; fiscalização efetiva dos órgãos competentes para
o cumprimento da lei; para médio prazo - um a dois anos -, duplicação
e modernização definitiva da BR-040 até Juiz de Fora; construção
imediata de vias próprias para a circulação de caminhões pelas
mineradoras. Movimento SOS BR-040.” Assinam esse documento tão
importante a ABIH-MG, ONG Movimento pela Vida, Aphaa-BV,
Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco, Sindob, AMMG, Sindetur,
Prefeituras e várias entidades. Aqui foi dito que os caminhões não vão
transitar sem a lona, e hoje estavam transitando na via sem a lona.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Deputado João Leite, estou
acompanhando atentamente o seu pronunciamento. Parabenizo-o
pelo discurso.

Desde o momento em que o Deputado Fábio Avelar teve a iniciativa
de compor a Frente Parlamentar pela Restauração e Duplicação da
BR-040, fiz questão de apor a minha assinatura. O PR, nosso partido,
está à frente do Ministério dos Transportes. Fiz questão de dizer que
há uma importante demanda para essa BR.

Como já tinha dito ao Deputado Fábio Avelar, já fizemos uma
solicitação para que os membros dessa Frente façam uma visita ao
Sr. Alfredo Nascimento, Ministro dos Transportes, a fim de, juntos,
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encontrarmos uma solução. Ontem, conversei com o Deputado
Federal Aracely de Paula sobre a possibilidade de discutirmos com os
membros da Bancada do PR, em âmbito federal, a questão da referida
BR. Disse-lhe que era importante expormos de forma muito clara a
necessidade de fazermos, este ano, pelo menos o projeto, conforme o
Deputado relatou, sem o qual não há nem sequer como fazer as
emendas orçamentárias.

É de suma importância trabalharmos com o DNIT, com a
Superintendência em Belo Horizonte, para conseguirmos em Brasília
a alocação desses recursos, a fim de elaborarmos o anteprojeto de
restauração da BR-040.

Parabéns a V. Exa., Deputado João Leite. A BR-040, a BR-365 e a
BR-262 são as artérias de Minas. Quem entende um pouquinho de
transporte sabe que essas rodovias, além de fazerem a ligação do
Norte, do Noroeste, do Centro-Oeste ao Sul de Minas, escoam, sem
dúvida, toda a produção deste Estado. Assim, é fundamental que haja
um olhar decisivo do governo federal para essa questão. Muito
obrigado.

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte. Sr. Presidente, creio
que está muito claro como Minas Gerais está sendo tratada pelo
governo federal. São lamentáveis a situação das estradas federais e
essa gestão do governo federal, que abandonou as estradas.

Lembro-me bem do que o Governador Aécio Neves disse: “Entregue
as estradas federais, que Minas Gerais cuidará delas. Mande os
recursos da Cide, que cuidaremos dessas estradas”.
Lamentavelmente, isso não ocorre. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados; todos os que nos acompanham na Casa do povo
mineiro ou assistindo à reunião pela TV Assembléia; quero, Sr.
Presidente, fazer um discurso na mesma linha de raciocínio do
Deputado João Leite e de vários colegas que manifestaram
preocupação com o sistema rodoviário de Minas Gerais, fazendo um
enfoque específico sobre a BR-040, rodovia extremamente importante
para Minas e para o Brasil, já que Minas, como Estado mediterrâneo,
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central, além de dar vazão ao movimentos dos mineiros, também
suporta o movimento dos brasileiros que por aqui passam, vindos de
todo o País. Com certeza, é assustador que uma rodovia como a BR-
040 continue sendo palco de tantas mortes. Trafego com freqüência
por ela; sei, portanto, que é uma situação lastimável. Estarei, aliás,
trafegando por ela neste feriado. Seguirei pelo menos um trecho
dessa rodovia, saindo de Belo Horizonte em direção à minha querida
São João del-Rei.

A BR-040 precisa, de fato, de investimentos urgentes por parte do
governo federal. Por outro lado, Deputado João Leite, verificamos,
com alegria, o governo do Estado não prometer, mas fazer, e olhe que
nós, mineiros, vivemos por muito tempo uma letargia, para não dizer
uma paralisia, em relação a obras estaduais. Vivemos, pior que isso,
um período de promessas. Muitas e muitas estradas foram objeto de
promessas de muitos governantes, de muitos líderes. Todavia, nosso
Governador Aécio Neves transformou Minas Gerais num grande
canteiro de obras.

Com o Proacesso, ele já pavimentou o acesso a quase 200 cidades
e, até o final do seu mandato, terá ligado por asfalto mais de 220
Municípios. Parece-me que serão precisamente 224. Esses
Municípios não tinham nenhum acesso por asfalto, ou seja, estavam
de certa forma isolados. Imaginem uma população no período de
chuvas, sem nenhuma ligação asfáltica aos grandes centros, tendo de
se sujeitar ao isolamento, em razão das dificuldades de trânsito em
uma estrada que se torna, com freqüência, intransitável.

A cada dia essa realidade muda. Ainda não terminamos essa etapa
e já começamos outro projeto. O Governador Aécio Neves lidera outro
projeto de extremo alcance, que são os “links” rodoviários, ou seja, as
ligações entre grandes eixos rodoviários. O objetivo é ligar, por
exemplo, a BR-040 à BR-262, no trecho entre Pitangui e Papagaios,
na região Centro-Oeste mineira. Refiro-me a esse trecho porque
estive ontem reunido com o Governador, quando mais uma vez levei a
ele essa reivindicação, que, tenho certeza, será atendida em breve.
Poderemos complementar, por asfato, a ligação do Centro-Oeste
mineiro, que compreenderá a região de Nova Serrana e de
Divinópolis, e de Pitangui a Papagaios, Maravilhas e Sete Lagoas.
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Integraremos esses dois grandes eixos rodoviários.
Levamos ao Governador esse pedido, que também é desejo de

várias outras lideranças de nossa região. Trata-se de promessa de
muita gente, que com certeza vai tornar-se realidade com o trabalho
que estamos fazendo aqui na Assembléia, com o devido apoio ao
Governador Aécio Neves, que, com sua competente equipe, não fica
no campo das promessas, mas age e, de fato, melhora Minas Gerais.

Da mesma maneira, estamos convencidos de que seremos
atendidos com a ligação da cidade de Bom Sucesso à minha terra
natal, São Tiago, na região de Campo das Vertentes. Com isso,
ligaremos a Fernão Dias - a BR-381 -, à rodovia federal BR-494, que
segue para São João del-Rei e Barbacena. Essas ligações
beneficiarão toda uma região. Da mesma maneira, a região de Passa-
Tempo e Carmópolis precisa ser ligada a Desterro de Entre-Rios, no
trecho entre a Fernão Dias e a BR-040. Com isso, caminhos serão
encurtados, e populações esquecidas serão beneficiadas. Também o
trecho de Divinópolis a Pará de Minas, que liga a BR-050 à BR-262,
beneficiará Igaratinga.

Eu me referi a vários trechos do Estado porque, enquanto o governo
federal deveria estar, pelo menos, conservando suas rodovias, o
governo estadual, por meio do Pró-MG pleno, não apenas as tem
conservado e melhorado, mas também vem pavimentando novas
rodovias e ampliando o atendimento ao povo mineiro. São ações
firmes de um Governador que não veio para prometer, mas para fazer.
E esse é o diferencial, com o qual queremos marcar também nossa
trajetória política. Não queremos ficar prometendo, mas, sim, assumir
compromissos e realizá-los junto à população mineira.

Sobre a área da saúde, Sr. Presidente, falei há poucos dias sobre a
importância de se rever a estrutura das macrorregiões e tive a alegria
de perceber que, por minha iniciativa, foi aprovado um requerimento
para fazermos reunião em São João del-Rei, a fim de discutirmos a
saúde da região. Esse Município, dentro da estrutura de saúde do
Estado, hoje é sede de microrregiões. Defendo que São João seja
sede de macrorregião, considerada cidade-pólo, como de fato é da
Macrorregião de Campo das Vertentes.

O que isso significará na área da saúde? Significará de fato mais
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dinheiro para São João del-Rei. No feriado do próximo fim de semana
irei à região, posteriormente irei a Bom Sucesso, onde a Santa Casa
está fazendo um leilão, uma promoção para levantar fundos para
garantir sua sobrevivência.

Por que defendo essa mudança em São João? Se São João, hoje
sede de microrregião, passar a ser sede de macrorregião da saúde,
abre-se espaço para que, por exemplo, Bom Sucesso seja sede de
microrregião. No caso, ganha também a região de Bom Sucesso,
como Santo Antônio do Amparo já ganha sendo sede de microrregião.
Queremos que essa situação também beneficie Oliveira.

Acabei de apresentar uma emenda ao Orçamento do Estado para
que recursos sejam destinados à Santa Casa de Oliveira. Em Minas
vivemos um momento de resultados. Eu falava de asfalto, passei para
saúde e posso passar para educação citando uma enormidade de
obras que estão sendo realizadas, reformando e ampliando escolas,
melhorando a estrutura da educação.

Temos certeza de que isso deve ser dito aqui desta tribuna para que
possamos seguir em frente com o Governador Aécio Neves e mostrar
que o Brasil tem jeito. Em vez de muita bravata e discurso, temos um
governo sério que realiza obras em todos os lugares, e não apenas
em algumas cidades.

Aqui entra a minha preocupação com a forma com que o Brasil tem
sido governado no que se refere à distribuição dos recursos. O
dinheiro acaba ficando concentrado nas mãos do governo federal. E
depois vêm alguns convênios apenas para alguns Municípios, e não
para todos. Por exemplo, não são todos os Municípios que estão
recebendo recursos do chamado PAC, as tais obras do PAC. Isso não
é justo. Como se pode desenvolver um programa e colocá-lo como o
carro-chefe de toda a Nação? E usa-se isso, até de forma muito
descarada, como campanha eleitoral. E isso não é feito de forma
democrática, para beneficiar todos os Municípios. Isso não é justo,
adequado nem democrático.

É preciso mudar a forma de usar o dinheiro público. Ele precisa ser
usado de maneira justa, chegar a todos os Municípios, com um
acompanhamento firme do Poder Legislativo, das Câmaras
Municipais, da Assembléia Legislativa no que diz respeito ao governo
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do Estado e, da Câmara Federal, no que diz respeito ao governo
federal.

Sr. Presidente, quero encerrar o meu pronunciamento voltando a um
assunto que sempre foi a minha paixão, até por ser a minha vocação
natural, porque sou médico-veterinário, pequeno produtor rural. Hoje,
pela manhã, estive reunido com o Secretário de Fazenda, e comigo
estavam presentes, a nosso convite, o Presidente do Sindicato das
Indústrias de Laticínios de Minas Gerais, Dr. Celso Cota, o Presidente
da Faemg, Dr. Roberto Simões, o Presidente da Organização das
Cooperativas - Ocemg -, Dr. Ronaldo Scucato, e várias outras
lideranças do setor rural. Fomos ao Secretário de Fazenda levar uma
reivindicação dos produtores de leite e da indústria de laticínios de
Minas Gerais, portanto também das cooperativas agropecuárias.
Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil, mas ainda não
industrializamos todo esse leite aqui. Temos um concorrente muito
forte na área industrial, que é São Paulo, que compra o leite cru, “in
natura”, e o leva para lá, industrializa-o e, muitas vezes, vem vendê-lo
aqui, em Minas Gerais.

Perdemos geração de emprego e impostos. Precisamos de
incentivar a indústria mineira e o produtor mineiro a continuar
trabalhando com leite, uma atividade penosa. Volto a dizer que sou
produtor rural, filho de pequeno produtor e médico-veterinário; sei do
que estou falando. É uma atividade importante para a economia
mineira porque gera emprego para milhões de pessoas, mas essa
área tem de ser apoiada de fato.

A Assembléia Legislativa aprovou lei que criou um crédito de ICMS
para o pequeno produtor: ao ser entregue ao laticínio ou à
cooperativa, o leite gera um crédito de ICMS para aquela cooperativa.

Isso ajuda a pagar melhor o produtor. Ocorre que esse valor
referente ao crédito ao pequeno produtor está congelado há vários
meses, e precisamos que ele acompanhe a realidade do mercado. Por
isso fui ao Secretário, acompanhado das lideranças que mencionei,
levar uma reivindicação muita justa. Não podemos depender da
Secretaria de Fazenda, ficar esperando que ela atualize esse valor,
esse limite, para gerar crédito de ICMS para o produtor, na hora em
que ela puder.
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Queremos, e fomos felizes na nossa reivindicação, que o crédito
seja feito em função do número de litros de leite que uma determinada
propriedade produz por mês. Então, poderemos identificar se o
produtor é pequeno, médio ou grande. Se a propriedade tira menos de
1.000 litros de leite por dia, ele é, no máximo, médio.

Concluindo, Sr. Presidente, fizemos o Secretário compreender que
não podemos ficar dependendo da Secretaria, esperando que ela
reveja essa tabela todo mês. Se é por litro de leite e se o leite
aumentou de preço, mas continuam sendo 1.000 litros por dia, ele tem
direito ao crédito de ICMS, e esse crédito aumenta um pouco. Nesse
caso, a indústria mineira fica mais competitiva.

Quero agradecer ao Dr. Antônio Eduardo, que nos atendeu com
muita competência, assim como o Dr. Ricardo. Eles compreenderam
que isso é necessário para o produtor de leite e para a indústria de
laticínio mineira e assumiram o compromisso de que essa questão
será resolvida nos próximos dias. Eles também já atenderam a outras
reivindicações nossas, em nome do setor de laticínio e do produtor de
leite, os quais temos a alegria de defender, já que sou um dos
pequenos produtores deste Estado de Minas Gerais. Aliás, tive a
felicidade de chegar até aqui para representá-los e, portanto, não me
esqueço deles.

O produtor de leite e o produtor rural mineiro precisam ser
respeitados e valorizados pelo Estado, para que continuem cumprindo
a missão séria e difícil de produzir alimentos, às vezes até sem
conseguir uma remuneração adequada para si mesmo e para a sua
família. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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,
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nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.461 a 2.467/2008, 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
Transporte - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 20/5/2008, dos
Projetos de Lei nºs 1.974/2007, do Deputado Ivair Nogueira,
2.114/2008, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e 2.155 e
2.181/2008, do Deputado Bráulio Braz, e do Requerimento nº
2.421/2008, do Deputado Fahim Sawan; de Política Agropecuária -
aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 20/5/2008, do Requerimento
nº 2.437/2008, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho - aprovação,
na 3ª Reunião Extraordinária, em 14/5/2008, do Requerimento nº
2.341/2008, do Deputado Leonardo Moreira; e de Educação -
aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 21/5/2008, dos Projetos de
Lei nºs 398/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 2.166/2008,
do Governador do Estado, 2.254/2008, do Deputado Célio Moreira, e
2.264/2008, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, e dos
Requerimentos nºs 2.403/2008, do Deputado Carlos Pimenta,
2.414/2008, da Deputada Ana Maria Resende, e 2.416/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Domingos Sávio em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.772/2007. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Wander Borges em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos
do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Fábio Avelar. A Presidência
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a
palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa., mas,
conforme já havia acertado com o ilustre Deputado Alencar da Silveira
Jr., com o máximo prazer concedo a ele um aparte.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Obrigado. Gostaria



1196

de fazer um convite a V. Exa. e ao Deputado que preside esta
reunião, para, no próximo domingo, acompanharem o último jogo do
campeão mineiro. Como falei com o Deputado que preside esta
reunião, com ele não converso por enquanto, nem posso conversar
com V. Exa., porque campeão mineiro só pode conversar com
campeão mineiro. Posso conversar com o Deputado Zezé Perrella,
com o Deputado Sargento Rodrigues e com outros cruzeirenses que
aqui estão, mas, com V. Exa., com o Presidente e com o Deputado
João Leite, que aqui estava, não posso, porque, infelizmente, V. Exas.
não se lembram do que é ser campeão há muito tempo. Muito
obrigado. Um abraço.

O Deputado Fábio Avelar - Inicialmente, desejo cumprimentar o
ilustre Deputado Alencar da Silveira Jr. Ao contrário de V. Exa., tenho
um prazer muito grande de conversar com todo americano, porque o
América é um time querido de todos nós, mineiros. A sua ausência do
nosso convívio por longos e longos anos era muito sentida por nós.
Esteja certo de que é um prazer tê-los novamente com o nosso Galo e
com o Cruzeiro, pois são os times que fazem a alegria do nosso
torcedor. Parabéns a V. Exa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
gostaria, mais uma vez, de abordar um assunto que já foi muito
debatido, qual seja o problema da BR-040. Hoje, como já foi muitodo
pelos ilustres Deputados João Leite e Délio Malheiros, que lá
estiveram, foi realizada uma paralisação na BR-040 por 30 minutos.
Esse movimento foi idealizado pelo Sindicato dos Hotéis e pelo Zé
Aparecido, e também é um importante movimento da cidade de
Conselheiro Lafaiete pela vida. Essas entidades convivem com os
problemas da BR-040 diariamente e vêm tentando sensibilizar as
autoridades que são responsáveis por ela. Já fizemos uma audiência
pública nesta Casa, com participação de várias lideranças da região,
Vereadores, Prefeitos, Deputados, sindicatos e a imprensa, que deu
um apoio fantástico a esse movimento. Anteriormente à audiência
pública, fizemos também uma visita ao trecho entre o trevo de Belo
Horizonte, Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete e pudemos constatar,
mais uma vez, a precariedade daquela rodovia: são 1.247 buracos de
grande porte, que causam um grande número de acidentes, segundo
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informações da Polícia Rodoviária Federal. Ocorrem cerca de 900
acidentes por ano, aproximadamente 3 por dia, um índice altamente
preocupante e assustador.

Isso mostra claramente a necessidade dos mineiros de mobilizarem-
se e unirem-se em prol da recuperação e da revitalização da BR-040.
Nessa audiência pública, além do número excessivo de buracos
constatamos, nas proximidades da Ferteco, um tráfego intenso de
caminhões, que vem prejudicando o pavimento da rodovia. Além
disso, constatamos a irresponsabilidade de grandes empresas. Quem
diria, uma empresa do porte da Gerdau, da qual todos os mineiros nos
orgulhamos, transportando minério de ferro de Sete Lagoas à sua
unidade com uma nota fiscal de 30t, excedendo em 6t o peso
permitido por lei! Gostaríamos de registrar novamente, é lamentável
que uma empresa desse porte tenha atitudes dessa natureza.

Trafegando naquele pequeno trecho de 3km, também foram
identificados alguns veículos da CSN, transportando sem o tíquete de
balança e sem a nota fiscal.

Na audiência pública aqui realizada, o Presidente do Sindiextra, Dr.
Fernando Coura, fez-nos uma promessa importante: a construção de
uma rodovia pela iniciativa privada e nos terrenos próprios das
empresas, que, com sua implantação, conseguirão eliminar quase
90% do tráfego de caminhões que passam por aquele trecho. A
efetivação desse empreendimento é, portanto, uma medida muito
importante. O Dr. Fernando Coura informou-nos também que esse
empreendimento já se encontra com o projeto concluído e licitado e
que os recursos financeiros necessários para o início imediato das
obras já estão assegurados. Disse-nos ainda que, para o início das
obras, falta apenas a anuência da Cemig e da Gasmig. Na audiência
pública, o técnico da Feam também nos informou que todo o processo
já se encontra concluído e sem maiores problemas - sem problemas
ambientais -, faltando apenas a anuência da Cemig e da Gasmig.
Naquela audiência, tivemos a oportunidade de solicitar a esses
importantes órgãos que agilizem essa análise, para possibilitar o
pronto início dessas obras, que permitirão de imediato uma redução
dos prejuízos àquela rodovia.

O outro ponto importante que levantamos na audiência foi a
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solicitação que fiz ao Sindiextra e ao DNIT. Por uma
irresponsabilidade do governo federal, o projeto de manutenção e
conservação do trecho compreendido entre o Trevo de Ouro Preto e a
cidade de Lafaiete encontra-se vencido desde o final do ano passado.
Em virtude disso, pedimos ao DNIT e ao Sindiextra que verificassem a
possibilidade de realizar convênio ou parceria para implantarem no
local, emergencialmente, uma operação tapa-buracos para evitar a
ocorrência de acidentes. Hoje pela manhã fomos informados de que o
Sindiextra já entrou em contato com o DNIT; já estão acertando uma
maneira de realizar essa parceria, até que uma ação mais concreta
seja efetivada. Assim, aguardamos com ansiedade uma posição final
do Sindiextra e do DNIT. Aproveito a oportunidade para cumprimentar
o Sindiextra e as empresas pela iniciativa de participarem desse
processo em um momento emergencial.

Deputado Gustavo Valadares, Presidente da Comissão de
Transporte, gostaríamos de falar também da necessidade e da
importância de nos mobilizarmos em prol dessa causa. Faço
referência à necessidade de, em médio prazo, lutarmos pela
duplicação da BR-040, do trecho que ainda não foi duplicado. Na
verdade, em virtude da importância dessa rodovia, o trecho é
considerado pequeno, com cerca de 170km. Sabemos que ela tem um
total de 840km, e seu trecho mais importante é aquele que vai do
trevão de Curvelo até a BR-040 - aliás, faço uma correção: nesse
trecho, sim, é que falta a duplicação de 170km apenas, o que é
necessário para maior segurança da nossa rodovia.

Cumprimentando o Deputado Roberto Carvalho, com satisfação,
quero dizer que há apenas dois ou três dias tivemos a oportunidade
de lançar nesta Casa uma frente parlamentar suprapartidária. A idéia
era congregar nessa frente todos os parlamentares que estivessem
envolvidos com o problema da BR-040 e prontos para lutar a favor
dessa duplicação.

Falo isso porque, conforme sabemos, é um empreendimento
bastante complexo, que não se efetiva da noite para o dia. Ademais,
recebemos a notícia, em audiência pública, de que o DNIT não tinha
nenhuma ação visando à duplicação da BR-040 no trecho já referido.

Essa Frente Parlamentar, de imediato - apenas três ou quatro dias



1199

depois -, contou com a adesão e a assinatura de 56 parlamentares.
Há poucos instantes, ouvimos o pronunciamento do Deputado Deiró
Marra, que, de imediato, ingressou na nossa Frente Parlamentar e já
está solicitando uma audiência com o Sr. Alfredo Nascimento, Ministro
dos Transportes, que é do PR, Partido responsável pela condução do
DNIT no Brasil. Então, já estamos, efetivamente, promovendo ações
concretas e buscando a realização desse grande sonho. Já tivemos
uma reunião com o Dr. Edson Aires, Superintendente substituto do
DNIT. Tivemos a oportunidade de, juntamente com ele, idealizar o que
seria necessário para a realização dessa duplicação.

Em primeiro lugar, precisaríamos de um estudo de viabilidade
técnico-econômico-ambiental, que é necessário, pois é pré-requisito
para que se elabore o projeto executivo. Esse estudo de viabilidade
poderia ser realizado este ano, se houvesse a boa vontade do DNIT
em fazer o remanejamento de recursos. A partir de sua conclusão,
estariam sendo previstos recursos no Orçamento este ano, para no
próximo ano ser elaborado o projeto de execução, que demandará
recursos da ordem de R$4.000.000,00. Se concluído em 2009, será
um pré-requisito para que sejam previstos, no Orçamento de 2010, os
recursos necessários para o início da obra.

Vejam, caros amigos, Srs. Deputados, caros telespectadores, que o
caminho não é curto, mas longo e difícil. Por isso, há necessidade de
estarmos sempre mobilizados e dando repercussão a essa questão na
tribuna da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. É importante dizer
que estaremos, a partir da próxima semana, estruturando a nossa
Frente Parlamentar, que, como já disse, conta 56 Deputados. Há
Deputados que não assinaram ainda, mas não o fizeram porque não
se encontravam na Assembléia. Todos os parlamentares com os
quais conversei entenderam a necessidade desse movimento, cujo
objetivo é a realização desse grande sonho dos mineiros, já
manifestado pela sociedade, por meio do movimento realizado na
manhã de hoje, que culminou com a paralisação da BR-040 durante
30 minutos.

Infelizmente, não pude comparecer ao movimento, mas solicitei à
minha assessoria que estivesse presente, uma vez que fiquei aqui,
hoje, durante toda a manhã e parte da tarde, presidindo a reunião da
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Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, oportunidade em
que debatíamos uma questão não menos importante para nós,
mineiros, e para o Estado de Minas Gerais: o Plano de Governança
Ambiental. Tratamos sobre o que está previsto para as regiões do
Vetor Norte, um novo vetor de desenvolvimento. Debatemos assuntos
importantes que, oportunamente, serão tratados aqui e apreciados
pelos colegas.

Sr. Presidente, os assuntos tratados na manhã de hoje, momento
em que tive de presidir a reunião da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, em virtude da viagem do Presidente, foram: Linha
Verde e revitalização do Aeroporto Tancredo Neves.

É com uma satisfação enorme que assistimos hoje à revitalização
total desse aeroporto, que foi um marco no desenvolvimento de toda a
Região Metropolitana. Além disso, discutimos a implantação do novo
Anel Viário de Contorno Norte da RMBH, o Rodoanel. Segundo
informações do DNIT, essa importante obra será iniciada ainda neste
ano. Então queríamos cumprimentar aqui o DNIT - e não só criticá-lo -
pela realização desse empreendimento, que será muito importante no
contexto metropolitano e fará um “by-pass” da BR-040, retirando esse
trânsito pesado de Belo Horizonte e interligando a BR-040 e as
cidades de Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa, Vespasiano, Pedro
Leopoldo, Contagem, Belo Horizonte e finalmente Betim. Portanto é
uma obra que será iniciada e que será muito importante no contexto
metropolitano. Todavia, em virtude do tempo, trataremos novamente
desse assunto na próxima semana.

Sr. Presidente, queria agradecer a V. Exa. a oportunidade e ao
Deputado Weliton Prado, que me cedeu seu horário, em virtude de um
compromisso que tenho logo agora, na Secretaria de Transportes.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa em que solicita 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 - Gostaria de agradecer e cumprimentar
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a todos e todas. Na semana passada, estive conversando com alguns
motoristas do Estado. Antes de entrar neste assunto, refiro-me a
vários Deputados que fizeram várias críticas ao governo Lula que são
infundadas e muito injustas. Temos aqui todos os levantamentos
oficiais. Minas Gerais nunca recebeu tantos recursos na sua história
como agora, no governo Lula, em todas as áreas. Está aqui um
desafio público. Minas Gerais está um canteiro de obras, e
praticamente todas com recursos do governo federal. Darei exemplos
de casa, da cidade de Uberlândia. O anel rodoviário, que era um
sonho antigo, está licitado - recursos do governo federal -; as obras do
teatro municipal, que é uma obra do Niemeyer, foram retomadas;
recursos destinados à UAI São Jorge; além de passarelas, duplicação
da BR-050 e conjunto dos viadutos no Parque do Sabiá. Então são
muitos recursos do governo federal, como jamais ocorreu na história
do nosso país.

Agora temos de pôr o dedo na ferida. Há um problema sério.
Precisamos rever o pacto federativo, porque realmente é muito injusto.
O cidadão mora e vive no Município. Na realidade, grande parte dos
recursos são centralizados no Estado e na União. A Constituição de
1988 garantiu a autonomia dos Municípios. Todavia, a cada dia que
passa, os Municípios assumem mais e mais atribuições que são do
Estado e da União. Então é muito injusto. Mário Lago já dizia: “Uma
cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha,
na sua cidade que se começa a ser feliz”. Precisamos rever o pacto
federativo dos 853 Municípios de Minas Gerais. Já fiz um desafio aqui
para todos os Deputados. Queria saber se há um Município no qual o
Estado cumpre a sua obrigação, por exemplo, em relação à
manutenção das Polícias Civil e Militar. Essa é uma responsabilidade
do Estado. Todavia, se o Município não puser gasolina, não fizer a
manutenção nem comprar, às vezes, o papel higiênico, as forças de
segurança param no interior. É injusto, pois 75% do ICMS - imposto
típico municipal, que é arrecadado no Município - ficam só para um,
ou seja, para o Estado. Uma fatia grande do bolo, 75%, ficam para o
Estado, para um só; e 25% - a fatia pequena - são distribuídos entre
os 853 Municípios, não para 1 - pensamos que vão só para mais 1,
mas não é assim. O imposto arrecadado no Município é distribuído
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para 853 Municípios. Portanto, a divisão é realmente muito injusta,
assim como a tributação.

Por exemplo, há produtos supérfluos, como jóias e combustível para
avião, em que o ICMS incidente é de 3% e 6%, respectivamente. Em
produtos essenciais, como energia elétrica, o ICMS incidente é de
42%. Vejam só: em um serviço público essencial como a distribuição
de energia elétrica para as residências, com a cobrança por dentro o
ICMS chega a 42%. Para combustível de avião e jóias, que são
supérfluos, o ICMS é de 3% e 6%. A justificativa está aí. Se são
supérfluos, poderia ser cobrado mais, e não haveria problema. Mas,
em se tratando de energia elétrica, cobra-se até mais do que se cobra
de imposto de cigarros e de bebidas alcóolicas, o que é muito injusto.
A tarifa de energia elétrica é muito cara.

Travamos uma grande luta - muitos não acreditavam que era
possível vencer -, com muita ousadia, participação, mobilização e
união aqui, na Assembléia. Pela primeira vez na história, em 53 anos,
houve uma redução efetiva no valor da tarifa de energia elétrica da
Cemig. Da mesma forma que conseguimos impedir a cobrança da
Taxa de Incêndio para todas as residências do Estado de Minas
Gerais, conseguimos impedir também a cobrança para chamar a
polícia. Hoje a redução da tarifa de energia da Cemig é uma realidade.
Como disse, é muito importante conseguirmos reduzir também o
ICMS. O Deputado Federal Elismar Prado já apresentou uma emenda
à reforma tributária, visando diminuir para 25% a alíquota de ICMS
cobrada na tarifa de energia elétrica de todas as concessionárias. O
percentual máximo seria 25%; pode-se cobrar menos, mais do que
25%, não. Essa seria mais uma redução efetiva. Aliás, tenho um
projeto tramitando nesta Casa, consoante o projeto apresentado pelo
Deputado Federal Elismar Prado em Brasília, que também reduz a
alíquota do ICMS para 25%. Essa seria uma atribuição do Estado,
que, se tivesse boa vontade, poderia apresentar a proposta, aprová-la
e garantir a redução do ICMS relativo à conta de energia. Infelizmente,
não há boa vontade política. Continuaremos apressando a
mobilização e esperamos que o Deputado Federal Elismar Prado
tenha êxito na reforma tributária e consiga aprovar a sua emenda, que
já conta com o apoio de mais de 200 Deputados da Câmara dos
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Deputados.
Está aqui, em minhas mãos, um documento oficial da Aneel,

encaminhado a esta Casa. Sou autor do requerimento. Infelizmente, a
cópia foi extraviada, mas isso são águas passadas. Está neste ofício
encaminhado à Assembléia pela Joísa, relatora do processo que
definiu a redução da tarifa de energia elétrica da Cemig: “(...) por meio
do qual V. Exa. encaminha a esta Agência cópia do Requerimento nº
2.080/2008, de autoria do Deputado Weliton Prado, no qual faz um
apelo a mim e demais Diretores desta Agência, no sentido de acolher
as contribuições oferecidas, que tratou da segunda revisão tarifária
periódica da Cemig”. No item 2: “Nesse sentido, cumpre-me informar
que todas as contribuições oferecidas no momento da consulta
pública, bem como no momento da audiência pública presencial,
foram incorporadas ao processo e analisadas individualmente”.

Então está aqui o resultado. O cidadão precisa conscientizar-se da
força que tem. Estudantes, professores que recebem uma verdadeira
miséria têm de acreditar que é possível mudar, têm de mobilizar-se,
têm de participar e ir para a luta. Não adianta ficar de braços
cruzados. Sabemos que o sistema é poderoso. Quando se ferem
interesses, há todo tipo de perseguição; mas, quando se está com a
Justiça, com a razão, não há jeito, vai-se para cima. Assim temos
condições de conseguir os nossos objetivos. Infelizmente, esta é a
cultura do nosso país: se não brigarmos pelos poucos direitos que
temos, eles vão por água abaixo. Tem de haver mobilização
permanente. Como sempre digo e continuarei a repetir para que as
pessoas entendam, no nosso país o Legislativo, o Executivo e até o
Judiciário são como o feijão: só funcionam na pressão. Se não houver
mobilização da população, infelizmente os nossos direitos não serão
respeitados.

Em relação à meia entrada, lembro-me muito bem de que fazíamos
a “fila-boba”. Muitas vezes, a empresa não respeitava o nosso direito
de pagar a metade do preço do ingresso em cinemas, teatros e
eventos culturais, então fazíamos a “fila-boba”. Tenho um projeto
tramitando nesta Casa - aliás, gostaria de que fosse colocado em
pauta para votação - que caça o alvará das empresas que
desrespeitam os direitos dos estudantes. A “fila-boba” era para
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mostrar a importância da participação e da mobilização. Chegávamos
a um evento, a um “show”, apresentávamos a carteira de estudante na
bilheteria, e diziam que não aceitavam. Falávamos que faríamos a “fila
boba”, e diziam que poderíamos fazê-la. E depois íamos embora.

A gente ia embora para casa? Não, íamos para o final da fila.
Centenas de estudantes mostravam a carteira de estudante na
bilheteria e, quando eles não a aceitavam, iam para o final da fila.
Ninguém entrava e saía. A “fila-boba” girava e minava praticamente a
venda de ingressos, e a empresa, no outro dia, passava a respeitar o
direito dos estudantes.

Temos de mobilizar-nos, ir para cima, não podemos ter medo.
Sabemos que sempre seremos perseguidos. Ninguém chuta cachorro
morto. Nunca vi doido, maluco jogar pedra em árvore que não dá
fruto. Vocês já viram? Então, a mobilização é permanente.
Continuaremos mobilizados. Já lançamos uma nova campanha
relativa ao DPVAT, do seguro obrigatório. Estamos fazendo todos os
estudos técnicos, levantamentos e faremos uma grande campanha
nacional, junto ao Deputado Federal Elismar Prado, às entidades, aos
movimentos organizados. Esperamos contar com o apoio e a
colaboração dos Deputados desta Casa. Há alguns anos, o seguro
obrigatório era R$36,00; hoje ele é mais de R$254,00.

Discutiremos também a questão da tarifa de água da Copasa, que é
muito cara. Costumo falar que é água a preço de vinho. É um bem
essencial, portanto não se justificam aumentos tão elevados. A
Copasa não consegue justificá-los. O Ministério Público já
encaminhou duas representações, a nosso pedido, relativas ao valor
da tarifa da Copasa, que realmente é muito alta. E há uma
propaganda que, de certa forma, é enganosa. Aliás, ela chega a ser
ilegal, porque a propaganda tem de divulgar as questões
fundamentais - valor, qualidade da água - de forma institucional. Essa
propaganda desmerece todas as outras companhias de água do País,
como se a única água boa fosse a da Copasa.

Às vezes, a Copasa chega aos Municípios, a Câmara dos
Vereadores aprova a passagem do departamento municipal de água
para a Copasa e, no outro dia, só de o fornecimento da água ter
passado a ser feito pela Copasa, a água já fica muito boa, se
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transforma em uma maravilha só de não ser mais fornecida pelo
departamento municipal. Exemplifico com Barbacena, onde se
criticava a qualidade da água. E o que mudou? Mudou apenas um
nome. Em algumas cidades - Campina Verde, Canápolis, Centralina e
várias outras - também aconteceu isso. Em Frutal, Iturama e Monte
Carmelo a população está revoltada. Às vezes, quando o
fornecimento da água passa do departamento municipal para a
Copasa, muda-se apenas o nome do fornecedor na papelada, e a
água já se transforma numa maravilha. Quando a água é fornecida
por outra companhia, não presta. Qual a diferença? O aumento do
preço. Ele vai lá para cima.

Estamos fazendo uma série de levantamentos e os apresentaremos
no momento apropriado. Queremos travar essa discussão aqui e fazer
uma campanha relacionada à água.

Outra questão séria se refere aos motoristas que trabalham para o
governo do Estado. Eles trabalham há 15, 20 ou 25 anos. Sabem qual
é o salário-base desses motoristas? Um salário menor que o mínimo.

Há motoristas que serviram a vários Governadores. Aliás, serviram
ao ex-Presidente da República, Tancredo Neves. Ouvi relato de
motoristas que trabalharam com ele quando era Governador e com
vários outros, incluindo-se o Juscelino. Estiveram com Itamar,
Azeredo, Hélio Garcia e Newton Cardoso. Eles têm muita experiência
e um rico conhecimento. Dá prazer ouvir as histórias desses
motoristas, mas é muito triste ouvir essa história no que diz respeito
ao reconhecimento e ao salário desses trabalhadores.

Há motoristas que já trabalham por 15, 25, quase 30 anos e estão
recebendo menos de um salário mínimo. Há outros servidores,
motoristas da MGS, que recebem praticamente o dobro ou três vezes
mais - o que é justo também, devem receber até mais - do que
recebem os motoristas que trabalham para o Estado, que não
recebem hora extra. Isso é muito injusto, eles são realmente
explorados.

Da mesma maneira, estamos aqui há algum tempo denunciando o
valor do salário dos técnicos administrativos da Polícia Civil, que
também estão há 15, 20, 25 anos no serviço público e têm
vencimentos básicos que chegam a menos de um salário mínimo.
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Vejam, um servidor auxiliar da Polícia Civil recebe um salário-base de
R$324,00. Ninguém vai acreditar, mas encontra-se aqui outro
contracheque da Chefe de Divisão. O pessoal deve pensar: “Chefe de
Divisão deve ganhar uma fortuna”. Sabem qual é o provento básico?
São R$140,34. É isso mesmo. Quem não acreditar pode olhar o
contracheque que aqui está; é realmente um salário de fome. Muito
injusto, num Estado que, nos últimos anos, passou de um Orçamento
de R$17.000.000.000,00 para R$35.000.000.000,00. O mínimo que se
tem de fazer é respeitar e valorizar os servidores. Esperamos que
realmente haja sensibilidade. Os servidores já se mobilizaram, já
estiveram aqui em audiência pública. Há vários Deputados apoiando
essa luta, e esperamos que ela tenha frutos. Não vamos desistir.

Mais uma vez, Deputado Gustavo Valadares, que preside esta
reunião, quero fazer um agradecimento muito especial a todas as
pessoas que acreditaram e que entraram de cabeça na campanha
pela redução da tarifa de energia elétrica da Cemig. Foram mais de
500 mil assinaturas em todo o Estado de Minas Gerais. Foi o maior
número de propostas de toda a história, a maior audiência pública de
todas as concessionárias do País. E está aí o resultado: a redução
histórica de 17% na conta que chegará agora, no final do mês de
maio. Muito obrigado.

* - 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 especial de
segunda-feira, dia 26, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Leonardo Moreira e Ivair Nogueira (substituindo
este ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
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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 a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada
no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses:
cartão do Sr. Maurício Kuehne, Diretor-Geral do Departamento
Penitenciário Nacional (24/4/2008). O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: no 1º turno, Projeto de Lei nº 1.927/2007 (Deputado
Sargento Rodrigues); em turno único, os Projetos de Lei nºs
2.271/2008 (Deputado Délio Malheiros) e 2.291/2008 (Deputado
Adalclever Lopes). 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 2.158, 2.159,
2.302, 2.320/2008, este com a Emenda nº 1, e 2.321/2008. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.154/2008. Registra-se a presença do Deputado
Célio Moreira. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (6), em que solicita
sejam formuladas manifestações de aplauso aos policiais militares
que participaram da festa especial para homenagear as mães da Vila
Cemig, iniciativa dos policiais da 11ª Companhia do 41º Batalhão da
Polícia Militar do Barreiro; aos policiais militares que participaram da
operação que culminou na prisão de uma quadrilha de assaltantes
que usavam roupas de agentes da Fundação Nacional de Saúde,
farda da Polícia Militar e uniforme da Prefeitura de Montes Claros em
assaltos na cidade de Salinas e em toda região do Norte de Minas;
aos policiais militares que participaram da operação que culminou na
prisão de um mecânico de nome Adílson, conhecido pela alcunha de
"Cirurgião", adulterador de veículos com conhecimentos técnicos em
mecânica e lanternagem; em que solicita seja formulado apelo ao Dr.
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Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas
Gerais, com vistas a que sejam tomadas providências em relação à
situação caótica de trabalho dos peritos criminais no Município de
Formiga; em que solicita seja formulado apelo ao Gen.-Div. José
Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar, com vistas a que
sejam tomadas providências na agilização do processo de Registro de
Armas dos Militares do Estado; em que solicita seja realizada reunião
para, em audiência pública, discutir sobre convênios e parcerias entre
a PM e empresários de diversos ramos, nos mesmos moldes ou
semelhante ao Projeto São Cristóvão, realizado em BH, conforme
matéria publicada no jornal “Hoje em Dia” de 24/2/2008; Paulo Cesar
(3) em que solicita seja formulado apelo ao Dr. Maurício Campos
Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social, com vistas a que
sejam tomadas as providências que menciona, relativas à cadeia
pública de Pitangui; que a cadeia pública de Pitangui seja assumida
pela Subsecretaria de Administração Prisional; e seja aumentado o
efetivo da Polícia Civil nesse Município; Célio Moreira em que solicita
seja realizada reunião para, em audiência pública, discutir o aumento
do índice de criminalidade nos Municípios de Caetanópolis e
Paraopeba; Délio Malheiros, em que solicita seja formulado apelo ao
Sr. Maurício Campos Júnior, Secretário de Defesa Social, com vistas
a que adote providências cabíveis para reforma da cadeia pública de
Itamarandiba; Deiró Marra em que solicita seja realizada visita desta
Comissão à cadeia pública de Patrocínio, para verificar as condições
precárias do local; Bráulio Braz em que solicita seja realizada reunião
para, em audiência pública, discutir a segurança pública no Município
de Leopoldina. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de maio de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Antônio Júlio - Délio Malheiros.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 82/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Pedra Branca, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. 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 82/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Bairro Pedra Branca, entidade
civil sem fins lucrativos, instituída em 2004, no Município de Ribeirão
das Neves.

De acordo com o seu estatuto, tem como finalidade a aproximação
de todos os moradores da comunidade, objetivando o progresso
social, cultural e econômico da região.

Para tanto, a Associação coopera com as autoridades, junto às
quais reivindica melhorias gerais para a comunidade e cria ou
incorpora departamentos e atividades recreativas, quando julgar
necessário.

Diante dessas considerações, consideramos justa a outorga do
pretendido título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

82/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.652/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Hely Tarqüínio, objetiva
declarar de utilidade pública o Asilo de São Vicente de Paulo de
Guimarânia, com sede nesse Município.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e legal
na forma apresentada. Vem, agora, a este órgão colegiado para
deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.652/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Asilo de São Vicente de Paulo de Guimarânia, fundado em 1990,
como obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, entidade civil
sem fins lucrativos e de natureza filantrópica, que tem por objetivo
prestar assistência social às pessoas da terceira idade, fornecendo-
lhes alimentação, medicamento, vestuário e assistência médica,
odontológica, moral e religiosa, além de promover atividades voltadas
para o lazer.

Para consecução de suas iniciativas, procura firmar parcerias com
outras entidades congêneres e órgãos públicos que atuam
diretamente na área de assistência social, de forma a atualizar suas
diretrizes de trabalho e captar recursos para realização de suas
finalidades específicas.

Diante dessas considerações, a referida instituição está habilitada a
receber o título de utilidade pública.

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

1.652/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 211/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a mensagem em epígrafe
encaminha expediente relativo à concessão de regime especial de
tributação ao contribuinte mineiro do setor de industrialização de
máquinas e equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, em
cumprimento do disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/75,
com a redação dada pela Lei nº 16.513, de 21/12/2006.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/5/2008, foi a proposição
encaminhada a esta Comissão, para receber parecer, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 13.
Fundamentação

O art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a
adoção de medidas necessárias à proteção da economia do Estado,
caso outra unidade da Federação conceda benefício fiscal não
previsto em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da
legislação específica. O § 1º desse artigo determina que o expediente
com exposição de motivos para adoção de medida que incida sobre
setor econômico deve ser enviado à Assembléia Legislativa pela
Secretaria de Estado de Fazenda – SEF. Essa medida, conforme o
disposto no § 2º do referido artigo, deve ser ratificada pela Assembléia
Legislativa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do
§ 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o env io trimestral à
Assembléia Legislativa da relação das medidas adotadas e dos
contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Com base no artigo acima referido, a mensagem do Governador do
Estado em exame encaminha a esta Casa exposição de motivos
elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda, que justifica a
adoção das medidas de proteção do setor de industrialização de
máquinas e equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas contra
benefício fiscal irregularmente concedido pelo Estado do Rio de
Janeiro, por meio de sua Lei nº 4.529, de 31/3/2005. O art. 3º da
citada lei concedeu às empresas CSA Companhia Siderúrgica do
Atlântico, Thyssenkrupp Stahl A.G. e Companhia Vale do Rio Doce,
nas fases de construção, pré-operação e operação de complexo
siderúrgico, diferimento da totalidade do ICMS incidente sobre a
importação e a aquisição interna de máquinas, equipamentos, partes,
peças, componentes e demais bens destinados a compor o seu ativo
fixo; aquisição interestadual dos bens referidos no inciso anterior,
relativamente ao diferencial de alíquota; importação e aquisição
interna de minério de ferro, pelotas, ferro-ligas, carvão, coque e
sucata. No caso dos referidos bens destinados ao ativo fixo, o imposto
diferido será de responsabilidade do adquirente e recolhido no
momento da alienação ou eventual saída desses bens. No caso do
minério de ferro e dos outros insumos, o imposto diferido será pago na
saída dos produtos industrializados, não sendo exigido na hipótese de
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exportação. O prazo de concessão do diferimento é de 20 anos
contados a partir do início da construção do complexo siderúrgico.

Sobre esse tipo de benefício, a exposição de motivos explica que,
como forma de aumentar o fluxo de caixa do contribuinte remetente de
bens e mercadorias, o ente tributante pode conceder, nas operações
dentro do seu território, o diferimento do pagamento do ICMS, ou seja,
o destinatário recolhe o imposto que seria devido pelo remetente. No
caso específico do benefício em questão, o Estado do Rio de Janeiro
autorizou empresas localizadas no seu território a efetuar vendas, sem
o pagamento do ICMS, de mercadorias destinadas a compor o ativo
fixo de empresa localizada no complexo siderúrgico fluminense,
devendo a empresa destinatária efetuar o pagamento do imposto no
momento da alienação ou eventual saída desses bens. No entanto,
em se tratando de bens e mercadorias que integram fisicamente o
parque industrial da empresa siderúrgica, ou seja, o seu ativo fixo, não
ocorrerá saída tributada daquele bem que ela recebeu com o
diferimento. Desse modo, não haverá pagamento do ICMS nessa
operação. Em suma, segundo a exposição de motivos, “o benefício
fiscal consiste na desoneração total do ICMS para contribuintes
estabelecidos no Rio de Janeiro, implicando preços menores do que
aqueles praticados pelos contribuintes localizados em Minas Gerais,
impossibilitando-os de concorrer com os fornecedores fluminenses”.

A exposição de motivos também chama a atenção para o fato de
que o favor fiscal concedido pela legislação fluminense não tem
autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz.
Desse modo, a medida contraria o disposto no art. 155, § 2º, inciso
XII, alínea “g”, da Constituição da República e no art. 1º da Lei
Complementar nº 24, de 7/1/75, que estabelecem que a concessão e
a revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS
dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do
Conselho.

Em virtude da perda de competitividade decorrente desse benefício,
relatada por empresa mineira do setor de industrialização de
máquinas e equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, foi
concedido, por meio do Regime Especial de Tributação, PTA nº
16.000175745-16, crédito presumido nas operações interestaduais
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com máquinas e equipamentos destinados à empresa Siderúrgica
Barra Mansa S. A. – incluída no programa de benefícios do governo
fluminense pelo Decreto nº 37.263, de 31/3/2005 –, de forma que a
carga tributária do ICMS resulte no percentual de 1% sobre o valor da
operação. Cabe salientar que, nos termos do § 5° do  art. 225 da Lei nº
6.763, de 1975, a medida adotada perderá sua eficácia caso seja
revogado o benefício concedido pelo governo fluminense ou, ainda,
por sua rejeição pela Assembléia Legislativa ou cassação por ato da
SEF, quando se mostrar prejudicial aos interesses da Fazenda
Pública.

Segundo a exposição de motivos, o regime especial em exame
resultará em receita para o erário mineiro, gerada tanto pelas
aquisições internas de matérias-primas, principalmente aço, quanto
pelas vendas de máquinas e equipamentos para a indústria
siderúrgica fluminense.

Tendo em vista a necessidade de neutralizar os efeitos da
competição desleal sobre a economia mineira, defendendo o setor de
industrialização de máquinas e equipamentos pesados para indústrias
siderúrgicas, somos favoráveis à medida.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela ratificação do regime especial de

tributação concedido ao setor de industrialização de máquinas e
equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, por meio do
projeto de resolução a seguir apresentado.

Projeto de Resolução
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

industrialização de máquinas e equipamentos pesados para indústrias
siderúrgicas, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica ratificada a concessão de regime especial de

tributação ao contribuinte mineiro do setor de industrialização de
máquinas e equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, nos
termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em
virtude de benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro
por meio da Lei nº 4.529, de 31 de março de 2005.
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Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Elisa Costa - Sebastião Helvécio -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.273/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Vó Margarida, com
sede no Município de Santana do Paraíso.

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 2.273/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária Vó Margarida, com sede no Município de
Santana do Paraíso, 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 às crianças e proteção a sua família; 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
utilidade pública.

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

nº 2.273/2008 em turno único.
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Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.284/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
de Cordislândia, com sede no Município de Cordislândia.

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 2.284/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Moradores de Cordislândia, que tem
como finalidade precípua congregar órgãos e pessoas interessadas
em defender as demandas dos moradores locais.

Com o propósito de atingir sua meta, organiza manifestações
reivindicando a melhoria da prestação de serviços públicos e
particulares à comunidade, desenvolve programas de conscientização
junto aos associados sobre seus direitos,; leva ao conhecimento das
autoridades constituídas e entidades oficiais as obras de infra-
estrutura consideradas prioritárias pelos habitantes e oferece
atividades nas áreas de educação, cultura, esporte e 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 2.284/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.290/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Minas Novas - Apae -, com sede nesse Município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.290/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Minas Novas,
que tem como finalidade precípua promover a melhoria da qualidade
de vida das pessoas portadoras de deficiência, assegurando-lhes o
pleno exercício da cidadania e incentivando a comunidade a melhor
conhecer seus limites e suas reivindicações.

Dessa forma, coordena e executa os objetivos, programas e política
da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das
Apaes; realiza estudos, pesquisas e estatísticas referentes à causa do
portador de deficiência, que proporcionam avanço científico e
formação de pessoal técnico especializado.

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

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

nº 2.290/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.304/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Obra Unida de São Gotardo da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de São
Gotardo.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.304/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Obra Unida de São Gotardo da Sociedade São Vicente de Paulo,
que tem como finalidade precípua a prática da assistência social e da
promoção humana.

Na consecução de suas metas, prioriza o atendimento às pessoas
idosas de ambos os sexos, mantendo estabelecimento para abrigá-
las. Dessa maneira, intenta assegurar-lhes integridade e dignidade,
confortá-las e amenizar suas dificuldades materiais.

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

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

nº 2.304/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.306/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Vale Viver de Promoção
Social, com sede no Município de Águas Formosas.

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 2.306/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Vale Viver de Promoção Social, com sede no Município
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de Águas Formosas, que tem como finalidade precípua implementar
ações objetivando a melhoria da qualidade de vida da população local.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais, assistenciais e
culturais; protege a saúde da família; combate a fome e a pobreza;
zela pela preservação dos bens culturais e materiais de valor artístico,
histórico e ambiental; busca a integração da comunidade por meio do
esporte, do lazer, da cultura e da educação; atua na promoção da
ética, da cidadania, dos direitos humanos e outros valores universais.

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

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

nº 2.306/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.308/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural e Urbana
do Distrito de Monsenhor Isidro - Acrumi -, com sede no Município de
Itaverava.

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 2.308/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Rural e Urbana do Distrito de Monsenhor
Isidro, com sede no Município de Itaverava, entidade sem fins
lucrativos, que tem por escopo melhorar as condições de saúde,
ensino, cultura, lazer e habitação daquela comunidade.

Para tanto, promove ações voltadas para a proteção da família, de
gestantes, crianças, adolescentes e idosos, para a preservação do



1219

meio ambiente e para o combate à fome e à pobreza; organiza
atividades agropecuárias e promove a melhoria das condições dos
agricultores familiares, objetivando seu progresso social e econômico;
encaminha as demandas locais para as autoridades públicas.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.308/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.309/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Promoção Humana Frederico
Ozanam, com sede no Município de Ouro Preto.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.309/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Promoção Humana Frederico Ozanam, que tem como
finalidades congregar as entidades assistenciais do Município de Ouro
Preto, objetivando maior eficácia dos serviços prestados à
comunidade, bem como desenvolvimento de programas assistenciais
e de promoção humana.

Com esses propósitos, procura combater de todas as formas a
ociosidade, a marginalidade e o desajuste social, promovendo e
encaminhando ao trabalho os cidadãos excluídos, reintegrando-os na
sociedade.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.



1220

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

nº 2.309/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.312/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Lions Clube de Coromandel, com sede
no Município de Coromandel.

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 2.312/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Lions Clube de Coromandel, que tem como finalidade precípua a
integração dessa comunidade.

Com esse intuito, desenvolve ações para fomentar entre os seus
integrantes o espírito de compreensão, a cidadania, o interesse pela
cultura, pelo bem-estar social, o sentimento cívico e moral de todos,
além de promover fóruns para a livre discussão dos assuntos de
interesse público e atividades sociais para a integração da
comunidade.

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

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

nº 2.312/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.320/2008
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Instituição Social Efraim, com sede
no Município de Sarzedo.

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 2.320/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Instituição Social Efraim, com sede no Município de Sarzedo, que
tem como finalidade precípua a prestação de assistência social à
comunidade carente.

Dessa maneira, presta a seus assistidos auxílios de natureza
diversa, como a recuperação e reintegração de toxicômanos, oferece
abrigo a crianças, adolescentes, mulheres e homens, separadamente,
e trabalha para reerguer pessoas à margem da sociedade,
concorrendo para revitalizar sua auto-estima e assegurar-lhes
condições para o exercício da cidadania.

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

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

nº 2.320/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.337/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Vila Celeste - Amovic -, com sede no Município
de Ipatinga.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/5/2008 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 2.337/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro Vila Celeste, com sede no
Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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 e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 15 do seu estatuto determina que
nenhum membro da diretoria poderá ser remunerado, e o art. 26
preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será doado a entidades filantrópicas localizadas na Comarca de
Ipatinga, preferencialmente no Bairro Vila Celeste.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.337/2008.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.341/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Pequeno Lar, com sede no Município de Santana do Paraíso.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2008 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 2.341/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Creche Comunitária Pequeno Lar, com sede no
Município de Santana do Paraíso.

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.
29, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores,
Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores, doadores ou
equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de vantagens, gratificações ou benefícios, a qualquer
título, e no art. 42 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 2.341/2008.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.347/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Convívio
com os Portadores de Câncer do Centro de Minas Gerais - Convívio -,
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com sede no Município de Curvelo.
Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 9/5/2008, 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 2.347/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Convívio com os Portadores de Câncer do Centro de
Minas Gerais, com sede no Município de Curvelo.

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 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. 17, § 1º, do seu estatuto determina
que a entidade não remunerará as atividades de seus Diretores,
Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalente; e o art.
36 dispõe que, em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com sede e atividades
preponderantes no Estado de Minas Gerais, preferencialmente no
Município de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social, ou a instituição pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.347/2008.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.351/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Iguatama, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 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 2.351/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão de
Iguatama.

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.
4º, que as atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, vantagens ou
bonificações; e, no art. 19, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere de fins
não econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.351/2008.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.362/2008
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 Associação
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Comunitária do Bairro Luar da Pampulha e Adjacências - Ascomluar -,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/5/2008 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 2.362/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Bairro Luar da Pampulha e Adjacências,
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 pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se que o parágrafo único do art. 17 do seu estatuto
determina que o exercício das funções dos membros do Conselho
Fiscal e da Diretoria não será remunerado, e o parágrafo único do art.
32 preceitua que, no caso de dissolução da entidade, o patrimônio
remanescente será destinado a entidades congêneres registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social ou no Conselho Municipal de
Assistência Social de Ribeirão das Neves.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.362/2008.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.363/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Casa do
Itanhanduense Sarah Guedes Costa, com sede no Município de
Itanhandu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/5/2008 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 2.363/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Casa do Itanhanduense Sarah Guedes
Costa, com sede no Município de Itanhandu.

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.

Saliente-se que o estatuto constitutivo da entidade determina, no
parágrafo único do art. 12, que os seus dirigentes e Conselheiros não
podem ser remunerados; e o art. 28 (modificado em 13/5/2008) que,
em caso de sua dissolução, o remanescente do patrimônio líquido
será destinado a instituição municipal, estadual ou federal de fins
idênticos ou semelhantes.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para retificar o
nome da instituição consoante a forma consignada no art. 1º do seu
estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.363/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa do
Itanhanduense Sarah Guedes Costa, com sede no Município de
Itanhandu.”.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.875/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em epígrafe, do Deputado Walter Tosta, dispõe sobre a
obrigatoriedade de instituições financeiras, administradoras de cartões
de crédito, administradoras de cartões por afinidade e empresas
correlatas fornecerem correspondência impressa no sistema braile
quando da sua solicitação.

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

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social, que opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta pretende tornar obrigatória para as

instituições financeiras, as administradoras de cartões de crédito e de
cartões de afinidade e as empresas correlatas a adoção de medidas
que facilitem o acesso do consumidor com deficiência visual aos
serviços por elas oferecidos.

A Comissão de Constituição e Justiça evidenciou que esta Casa
Legislativa tem aprovado, nos últimos anos, inúmeros projetos que
transformam normas jurídicas, adequando-as à melhor integração
social do deficiente. Assinalou, também, que não existe controvérsia
quanto à prerrogativa desta Casa para dispor sobre a matéria,
salientando a existência, na esfera estadual, da Lei nº 13.738, de
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2000, que obriga agências e postos bancários a emitir documentos em
braile e a instalar equipamentos de informática adequados ao
atendimento dos portadores de deficiência visual. Visando atender ao
princípio da consolidação das normas e a estender a medida às
administradoras de cartões de crédito, que foram reconhecidas como
instituições financeiras pelo Superior Tribunal de Justiça, essa
Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social também
ressaltou que o poder público tem envidado esforços constantes para
propiciar a inclusão social desse segmento da população, com a
criação de vários mecanismos legais. Acrescentou que outras
diretrizes, como as políticas públicas, são importantes para promover
a inclusão, destacando, ainda, os relevantes serviços prestados pela
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente – Caade –,
órgão responsável por coordenação e fiscalização de políticas
públicas do mercado de trabalho das pessoas com deficiências no
Estado. No entender da Comissão, a deficiência visual imputa
algumas restrições a seus portadores, e o Estado deve incluir em seu
ordenamento jurídico normas destinadas a garantir os direitos
individuais e sociais dessas pessoas. De modo a ressaltar que os
serviços a serem oferecidos pelos prestadores não acarretam custos
adicionais para o consumidor, essa Comissão apresentou a Emenda
nº 1 ao Substitutivo nº 1.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não há impedimento à
aprovação da matéria, porquanto a simples obrigação de emitir,
mediante solicitação, correspondência e documentos em braile, assim
como instalar equipamentos de informática adequados ao
atendimento dos deficientes visuais não gera aumento de despesa
para o Estado nem tampouco onera essas instituições financeiras de
maneira expressiva.

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

1.875/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1,
apresentada pela comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação
Social.



1230

Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.968/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 1.968/2007
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 a indicação dos cargos.

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

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

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar o critério para a nomeação do

Reitor e do Vice-Reitor da Unimontes.
A proposição em exame consagra o princípio da gestão democrática

das instituições de ensino, estabelecido no art. 206, VI, da
Constituição da República. Esse princípio já é aplicado nas escolas
estaduais, que escolhem seus Diretores de forma direta, sem a
formação de lista tríplice. O candidato mais votado, portanto, o que
representa efetivamente a comunidade escolar, é o nomeado. Não há
previsão legal para a eleição nos estabelecimentos estaduais
responsáveis pela educação básica, sendo formalizada por meio de
instrumento normativo infralegal, ou seja, resolução da Secretaria de
Estado de Educação. Não obstante, não se pode deixar de
reconhecer que, na medida em que as eleições para Diretor de escola
pública estadual foram adotadas há mais de uma década, elas 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.
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Assim, somos pelo acatamento da proposição em comento.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.968/2007.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Deiró Marra, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Carlin

Moura - Rui Muniz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.970/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº
1.970/2007 visa à inclusão de dispositivos na Lei nº 13.199, de
29/1/99, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, do Regimento Interno.

A resposta à diligência aprovada por esta Comissão em 11/3/2008
foi encaminhada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -
por meio do Ofício nº 068/2008/Siema, datado de 11/4/2008.

Cabe-nos agora examinar a matéria nos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em epígrafe pretende acrescentar dois parágrafos ao art.

26 da Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de
recursos hídricos.

O primeiro parágrafo propõe duas medidas. A primeira é isentar da
cobrança do uso da água os poços tubulares ou manuais (cisternas)
perfurados até a data da publicação da lei que se busca instituir na
região do semi-árido mineiro, localizados em pequenas e médias
propriedades rurais e em comunidades rurais com até cinco poços de
uso coletivo. A segunda é considerar tais perfurações regulares, do
ponto de vista administrativo-ambiental, por meio da conversão da
proposição de iniciativa parlamentar em lei.
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O segundo parágrafo pretende isentar da cobrança prevista nos arts.
23 e 24 da mencionada lei os poços perfurados pela União, pelo
Estado e pelos Municípios na região do semi-árido para fins
exclusivamente de abastecimento público e dessedentação de
animais, a partir da data de publicação da lei que se pretende instituir.

Sobre essas medidas, fazemos as considerações a seguir.
As águas, que são públicas e inalienáveis, são bens do domínio da

União e dos Estados, nos termos dos arts. 20, III, e 26, I, da
Constituição Federal. Constituem bens do Poder Federal os lagos, os
rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou
que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países,
estendam-se a território estrangeiro ou dele provenham. Pertencem,
também, à União as águas em depósito, decorrentes de obras da
União, conforme dispuser lei federal. Os demais recursos hídricos são
do domínio estadual.

A competência para legislar sobre águas é privativa da União, à qual
cabe, também, instituir sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos, bem como definir critérios de outorga de direitos de
seu uso. Tais poderes estão previstos nos arts. 21, XIX, e 22, IV, da
Lei Maior. Portanto, a atuação dos Estados nessa matéria deve
respeitar os princípios, as diretrizes e as demais normas estabelecidos
pelo governo federal.

A regulamentação dos arts. 21, XIX, e 22, IV, da Constituição
Federal se dá por meio da Lei Federal nº 9.433, de 1997, que institui a
política nacional de recursos hídricos e cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Trata-se de uma lei de
fundamental importância para a gestão equilibrada, responsável e
ambientalmente sustentável dos recursos hídricos, visando a
assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade
de água, em adequados padrões de qualidade e quantidade.

De conformidade com o art. 1º , II, da referida norma, a água é um
recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Cuida-se, no
caso, de um dos fundamentos da política nacional de recursos
hídricos, que autoriza a cobrança pelo uso da água, segundo os
parâmetros estabelecidos em seu art. 19. Tal cobrança tem três
objetivos. O primeiro é reconhecer a água como um bem econômico,
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com vistas a dar ao usuário a indicação do seu real valor. O segundo
é incentivar a racionalização de seu uso, em termos qualitativos e
quantitativos. O terceiro é obter recursos financeiros para o
financiamento de políticas públicas inseridas nos planos de recursos
hídricos.

Nesse sentido, estão sujeitos a cobrança somente os usos de
recursos hídricos outorgáveis, como a derivação ou a captação de
parcela de água em um corpo hídrico para consumo final, inclusive
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo. Portanto,
não sendo uso outorgável, não há como se falar em cobrança.

As exceções à cobrança, isto é, os usos da água não submetidos à
outorga compulsória, alcançam os usos destinados à satisfação das
necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no
meio rural, bem como as acumulações de volume de água e as
derivações, as captações e os lançamentos considerados
insignificantes, nos termos da regulamentação da lei.

Assim, de plano, constata-se que o projeto é desnecessário quando
trata da isenção para poços manuais (cisternas), destinados à
captação de água para fins de consumo humano. Tais obras, por via
de regra, explotam volume insignificante de água.

A proposição contraria, também, as normas federais quando propõe
a isenção para os usos outorgáveis, submetidos ao regime da
cobrança.

Além desses problemas, a proposição fere o princípio da bacia
hidrográfica como unidade territorial de planejamento da política
nacional de recursos hídricos e o da descentralização da gestão dos
recursos hídricos. Tais princípios estão intimamente relacionados com
a outorga de direito de uso da água e com a cobrança por seu uso.
Dizem eles respeito ao modelo de gerenciamento de um corpo hídrico,
segundo as suas características e potencialidades.

Nesse sentido, merecem ser destacadas as Resoluções nºs 16, de
2001, e 48, de 2005, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
editadas com fundamento no art. 35, X, da Lei nº 9.433, de 1997, que
assegura ao referido órgão colegiado a competência para “estabelecer
critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos
e para a cobrança por seu uso”. Segundo essas resoluções, as
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situações de inexigibilidade de cobrança, observados os critérios
gerais fixados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, deverão
ser estabelecidas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, no âmbito
dos planos de bacia hidrográfica, que são instrumentos da política
nacional de recursos hídricos.

Com efeito, essa norma é a expressão visível da aplicação dos
princípios da descentralização administrativa e da bacia hidrográfica
como unidade territorial de planejamento. Trata-se de regra que
permite a participação da comunidade e dos usuários na formulação
de políticas públicas no âmbito da bacia ou da sub-bacia hidrográfica
em questão, com base em estudos hidrológicos, econômicos e sociais
da região de sua abrangência.

Na resposta à diligência solicitada por esta Comissão, o Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam - esclarece que está trabalhando
na estratificação dos custos de análise de processo de outorga, tendo
por base critérios como tipo de intervenção realizada, uso destinado
da água e capacidade de pagamento do requerente. Salienta,
também, que o estudo prevê descontos para o usuário quando este
promover ações voltadas para a melhoria ambiental na propriedade,
como a conservação de nascentes. Ressalta, ainda, a competência do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos para estabelecer critérios e
normas gerais para a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos,
atribuição que encampa a regulamentação dos custos da água.

Neste ponto, cumpre esclarecer que, no caso, a competência do
Conselho Estadual é meramente residual, visa ao preenchimento de
lacunas da legislação federal, quando couber. Entendemos que o
sentido dessa competência é fixar padrões e normas para uniformizar
o tratamento da matéria em todo o Estado, respeitando a competência
dos comitês de bacias hidrográficas, aos quais cabe, como vimos,
definir o valor da água para o respectivo corpo hídrico, observadas as
normas gerais expedidas pelo Conselho Estadual, com fundamento no
art. 41, VII, da Lei nº 13.199, de 1999.

Quanto à regularização administrativo-ambiental dos poços
perfurados até a data da publicação da lei que se pretende editar,
também vislumbramos óbice jurídico à adoção dessa medida.

O controle da água, em termos qualitativos e quantitativos, constitui
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um dos principais instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos como mecanismo para assegurar o efetivo exercício dos
direitos de acesso aos recursos hídricos sob a perspectiva do seu uso
múltiplo, fundamento da gestão equilibrada, responsável e
ambientalmente adequada desse bem natural de domínio público,
conforme se observa da redação dos incisos I e IV do art. 1º da Lei
Federal nº 9.433, de 1997.

No mesmo diapasão, a Lei nº 13.199, de 1999, dispõe o seguinte:
“Art. 2º - A Política Estadual de Recursos Hídricos visa a assegurar o

controle, pelos usuários atuais e futuros, do uso da água e de sua
utilização em quantidade, qualidade e regime satisfatórios.

Art. 3º - Na execução da Política Estadual de Recursos Hídricos,
serão observados:

I - o direito de acesso de todos aos recursos hídricos, com prioridade
para o abastecimento público e a manutenção dos ecossistemas;

II - o gerenciamento integrado dos recursos hídricos com vistas ao
uso múltiplo:”.

Portanto, a regularização dos poços abertos, como pretende o
projeto, frustra o modelo de gerenciamento das águas de diversas
maneiras. A primeira, por considerá-las passíveis de utilização
preferencial por estratos sociais sob o fundamento do fato
consumado. Ao propugnar por essa orientação, a proposição cria
mecanismos privilegiados em detrimento do uso múltiplo das águas,
segundo a sua capacidade de explotação e as necessidades e
demandas dos usuários da bacia em apreço. O segundo problema
reside nos aspectos sanitários do controle de perfuração de poços,
manuais ou tubulares. Para que a qualidade das águas seja garantida
para o abastecimento público e a dessedentação animal, é necessário
que o poder público fiscalize os poços abertos no que diz respeito às
águas subterrâneas e realize o monitoramento sistemático dos
recursos hídricos superficiais. Assim, impõe-se a necessidade de
cadastramento dos poços já perfurados e o controle para a abertura
de novos poços, por meio de atos administrativos, como a
autorização. A terceira objeção é de índole estritamente ambiental. A
explotação de águas em volumes acima da capacidade de recarga de
aqüíferos pode afetar desfavoravelmente o meio ambiente, por meio
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do esgotamento do manancial, com potencial prejuízo para as
diversas formas de vida existentes na superfície e no meio
subterrâneo.

Para contornar as inconsistências jurídicas da proposição e, assim,
permitir que a matéria seja discutida com mais profundidade nesta
Casa, apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.
Trata-se de uma proposição alternativa que, a nosso ver, atende
parcialmente à preocupação manifestada pelo autor do projeto com
relação aos resultados da fiscalização exercida pelo Instituto Mineiro
de Gestão das Águas - Igam -, os quais culminaram em muitas
autuações e multas, decorrentes, segundo avalia, das dificuldades do
próprio órgão em atender às demandas dos usuários para regularizar
o uso dos recursos hídricos.

Com efeito, quando se propõe a reabertura de prazo para a
regularização dos poços abertos por imposição legal, tal medida, por
via reflexa, promove o perdão das penas pecuniárias e torna
insubsistentes as demais cominações legais. No substitutivo que ora
apresentamos, estabelecemos o prazo de 180 dias para que os
usuários de água cadastrem seus poços perante o órgão competente;
todavia, tendo em vista o princípio da isonomia que deve nortear a
atividade do poder público, é imperioso que se estenda o favor legal
do prazo de regularização para todo o Estado, e não apenas para o
semi-árido.

Com essas considerações, esperamos contribuir para a discussão
da matéria nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.970/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a explotação das águas subterrâneas dos poços

perfurados nas condições que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O proprietário de captação de águas subterrâneas, em

operação ou paralisada, na data da publicação da Lei nº 13.771, de 11
de dezembro de 2000, fica obrigado a cadastrá-la no órgão
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competente, no prazo de cento e oitenta dias contados da data da
publicação desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.012/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o Projeto de Lei nº
2.012/2008 “dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo
para o Idoso e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/2/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
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 dispõe sobre a Política Estadual de

Incentivo ao Turismo para o Idoso, estabelecendo diretrizes para o
tratamento dispensado ao idoso no contexto da política de turismo em
Minas Gerais.

Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que tramitou nesta Casa
Legislativa o Projeto de Lei nº 1.529/2004, com conteúdo semelhante
ao do projeto de lei em exame, o qual foi transformado na Lei nº
15.892, de 2005, que alterou a Lei nº 14.540, de 2002, ao dispor que
compete ao Conselho Estadual de Turismo - CET - assessorar o
Secretário de Estado de Turismo, deliberando sobre a formulação de
política de incentivo ao turismo para o idoso. Como se vê, por força de
lei originária de projeto de lei semelhante à proposição sob comento,
compete ao CET traçar as linhas gerais de tal política.

Por sua vez, o art. 2º do projeto em análise estabelece que o Poder
Executivo viabilizará programas e incentivará empreendimentos
privados com foco no turismo para o idoso. Todavia, cabe ao Poder
Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, decidir, segundo as



1238

circunstâncias, sobre a execução de programa, não sendo possível
que o Poder Legislativo determine ao Executivo, por meio de atos
legislativos, a realização de atos da competência deste. A rigor, a
autorização legislativa, como medida necessária para legitimar atos e
ações de outro Poder, tem sede constitucional e deve ser interpretada
restritivamente, sob pena de comprometer o princípio da separação
dos Poderes.

Ademais, o projeto, a par de estabelecer diretrizes de uma política
de turismo voltada para o idoso, institui, em seu art. 4º, uma regra
taxativa, segundo a qual “a implantação de empreendimento ou de
serviço voltado ao turismo para o idoso, pelas empresas interessadas,
dependerá de aprovação prévia pelo órgão competente (...)”.

Ora, apenas excepcionalmente, fundada no interesse público, pode
a lei exigir autorização prévia para o desenvolvimento de determinada
atividade econômica. É o que se infere do parágrafo único do art. 170
da Constituição da República:

“Art. 170 - (...)
Parágrafo único - É assegurado a todos o livre exercício de qualquer

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Dessa forma, a administração pública só pode exigir prévia
autorização para o desenvolvimento de determinada atividade
econômica quando esta implicar risco para a população. Ademais, tal
norma não atende ao propósito do projeto em tela, na medida em que
inibe as iniciativas no ramo de turismo para a terceira idade.

No tocante aos demais dispositivos do projeto em estudo, verifica-se
que estabelecem diretrizes genéricas, que não chegam a delinear
uma política estadual de incentivo ao turismo para o idoso, como
anuncia a ementa.

Conclusão
Considerando o exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.012/2008.
Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.139/2008
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Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o Projeto de Lei nº
2.139/2008 “dispõe sobre a instituição de comissão de transição pelo
candidato eleito para o cargo de Governador do Estado e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, com as Emendas nºs 1
e 2, que apresentou.

Vem a matéria, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre
o mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende instituir a comissão de transição

de governo no Estado, seguindo o exemplo da União, que disciplinou
a matéria por meio da Lei nº 10.609, de 20/12/2002, originária da
Medida Provisória nº 76, do mesmo ano, que dispõe sobre a
instituição de uma equipe de transição pelo candidato eleito para o
cargo de Presidente da República, cria cargos em comissão e dá
outras providências.

A proposição mantém coerência com a Proposta de Emenda à
Constituição nº 11, de 2007, que tramita nesta Casa e pretende
estabelecer a obrigatoriedade de os Municípios disciplinarem a
matéria em seu âmbito. Ora, se o Estado pretende estabelecer esta
exigência para os Municípios, parece-nos razoável que adote a
mesma medida.

O projeto enseja uma reflexão sobre a relação entre democracia,
direito e cultura administrativa e política que permeia as atividades de
governo em nosso país. Poder-se-ia argumentar que, em uma ordem
plenamente democrática, essa lei não seria necessária, na medida em
que facilitar a transição de governo é obrigação de qualquer
governante comprometido com os interesses não apenas daqueles
que o elegeram, mas também de toda a comunidade que ele
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representa. Mais do que isto, o grau de transparência administrativa
na democracia plena autorizaria a qualquer cidadão o acesso a todas
as informações necessárias a preparar os primeiros atos de governo.
Não resta dúvida de que o problema que requer a disciplina da
matéria é de ordem cultural, uma vez que o embate político-partidário
não pode se sobrepor aos interesses da coletividade. Nessa linha de
raciocínio, dever-se-ia investir na mudança da cultura.

É preciso reconhecer que há indícios de que a cultura administrativa
vem-se alterando na perspectiva da promoção da dimensão pública
do Estado. Sobre a matéria objeto da proposição em tela, merece
destaque o exemplo na transição de governo entre dois partidos que
concorreram na eleição no âmbito federal há quase seis anos. Nesse
exemplo, embora não se possa negligenciar o papel da lei, o mais
importante é a disposição das partes, sinais de uma nova cultura
política democrática no Brasil.

O fato é que a produção legislativa tem um duplo significado na
transformação da cultura. A norma jurídica não surge no mundo
jurídico se o valor que ela alberga não estiver latente na ordem social,
constituindo-se uma demanda da sociedade. Os parlamentares são
intérpretes da ordem social e da cultura. Assim, tem-se a expectativa
de que a lei funcione como um mecanismo catalisador de
transformação da cultura. Contudo, não é apenas o produto final da
atividade legislativa que contribui para o aperfeiçoamento da cultura,
mas o próprio processo legislativo, na medida em que as matérias são
discutidas com a sociedade e esse debate ajuda a propagar idéias e
valores. O processo legislativo assume, assim, uma função educativa.

Este é o sentido do projeto de lei em exame, oportuno em um ano
eleitoral, tendo em vista que chama a atenção para a importância de
uma transição de governo tranqüila, em que o interesse da população
esteja acima das diferenças partidárias. Tornando-se o projeto norma
jurídica, a sociedade não dependerá exclusivamente da melhoria da
cultura administrativa e da maturidade política do governante para que
o candidato eleito tenha acesso às informações necessárias para
preparar os atos necessários à continuidade das atividades do Estado.
Esse acesso fica assegurado pela ordem jurídica.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.139/2008 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos Sávio -

Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.150/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem como objetivo aprovar
previamente a alienação das terras devolutas estaduais que
especifica, de acordo com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e da
Comissão autora, parecer por sua aprovação.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.150/2008 pretende, de acordo com o

inciso XXXIV do art. 62 e o § 6º do art. 247 da Constituição do Estado,
aprovar a alienação de 16 glebas situadas nos Municípios de
Indaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio
Pardo, todas com área entre 100ha e 250ha.

Cumpre esclarecer ainda que os respectivos processos de
alienação, instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter -, obedecem ao disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020,
de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, ou seja, as
porções de terra serão alienadas mediante compra preferencial pelo
legítimo posseiro, pelo preço de mercado, sendo que o comprador
deverá também cobrir os gastos decorrentes da instrução dos
processos.

Desta forma, a transferência de domínio dos imóveis não terá
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repercussão financeira ou orçamentária nos cofres estaduais.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução nº 2.150/2008 no 1º turno.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.207/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem como objetivo aprovar
previamente a alienação das terras devolutas estaduais que
especifica, de acordo com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e da
Comissão autora, parecer por sua aprovação.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.207/2008 pretende, de acordo com o

inciso XXXIV do art. 62 e o § 6º do art. 247 da Constituição do Estado,
aprovar a alienação de 17 glebas situadas nos Municípios de Fronteira
dos Vales, Rio Pardo de Minas e Santo Antônio do Retiro, todas com
área entre 100ha e 250ha.

Cumpre esclarecer ainda que os respectivos processos de
alienação, instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter -, obedecem ao disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020,
de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, ou seja, as
porções de terra serão alienadas mediante compra preferencial pelo
legítimo posseiro, pelo preço de mercado, sendo que o comprador
deverá também cobrir os gastos decorrentes da instrução dos
processos.
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Desta forma, a transferência de domínio dos imóveis não terá
repercussão financeira ou orçamentária nos cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.207/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião Helvécio -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.211/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar
previamente a alienação das terras devolutas estaduais que
especifica, de acordo com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e, da
Comissão autora, parecer por sua aprovação, tal como apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se
aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.211/2008 pretende, de acordo com o

estabelecido no inciso XXXIV do art. 62 e § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de 13 glebas situadas
nos Municípios de Montezuma, Indaiabira, Rio Pardo de Minas e
Santo Antônio do Retiro, todas com área entre 100ha e 250ha.

Releva ressaltar ainda que os respectivos Processos de alienação,
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-
MG -, obedecem ao disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº 11.020, de
1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, ou seja, as
porções de terra serão alienadas mediante compra preferencial pelo
legítimo posseiro, pelo preço de mercado, o qual, além disso, deverá
cobrir os gastos decorrentes da instrução dos processos. Portanto, a
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transferência de domínio dos imóveis não acarretará repercussões
financeira nem orçamentária nos cofres estaduais.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.211/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Sebastião Helvécio -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.299/2008

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
Pitangui o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado, a
fim de receber parecer quanto a repercussão financeira que possa
originar, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII,
“d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.299/2008 de autorizar a transferência ao

Município de Pitangui de terreno com 609,15m², situado na Rua José
Januário Teixeira, no Bairro do Lavrado, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem estadual, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado ao funcionamento de um centro de
saúde, em benefício da população local e, no art. 2º, prevê a sua
reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação estabelecida ou for esta desvirtuada.

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 o § 2º de seu art. 105, ao
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estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.299/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.338/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Juninho Araújo, “cria e
determina a inserção de mensagens nas faturas dos serviços da
Copasa-MG e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/5/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para
receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão para emitir parecer sobre os aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende constituir um mecanismo de

veiculação de propaganda por meio dos formulários de cobrança das
contas de consumo emitidas pela concessionária do serviço de água e
esgoto – Copasa-MG –, com o objetivo de contribuir para o combate à
dengue, doença disseminada por mosquito, a qual está assolando
também Minas Gerais.

Segundo o autor do projeto, a população do Estado já se mostra
preocupada e temerosa do contágio, uma vez que a infecção se tem
espalhado por todas as regiões do Brasil e feito grande número de
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vítimas.
Em que pese à relevância da proposta, deparamos com óbices de

natureza constitucional que inviabilizam a tramitação da matéria nesta
Casa.

Vale, também, lembrar que esta Comissão já se manifestou sobre o
assunto, por meio do parecer que exarou para o 1º turno do Projeto de
Lei nº 1.422/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, de conteúdo
similar ao da proposição em análise. Do referido parecer, colhemos o
seguinte excerto:

“Cabe destacar que a lei, como norma que rege a sociedade ou,
melhor dizendo, como regra de conduta imposta pelo Estado a todos
os cidadãos, indistintamente, pode, em princípio, receber os mais
variados conteúdos, devendo possuir um fundamento extremamente
convincente para sua edição. Sendo assim, não se mostra razoável a
promulgação de uma lei desnecessária para fazer face a uma
demanda específica.

Essas considerações refletem o princípio da razoabilidade, de
previsão expressa na Constituição do Estado, em seu art. 13. Tal
princípio deve balizar toda a atuação estatal, tanto no plano legiferante
quanto no jurisdicional e no administrativo.

Ao analisarmos o texto do projeto e sua justificação, verificamos que
a medida pretendida diz respeito à veiculação de campanha educativa
de combate à violência.

Com efeito, tendo em consideração o referido princípio, fica clara a
inadequação da instituição, por lei, da medida pretendida. No caso em
questão, qual seja a veiculação de campanha educativa, cabe ao
Poder Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, decidir a
forma mais eficaz de veiculação, segundo as circunstâncias, não
sendo conveniente – para não dizer desnecessário – que o Poder
Legislativo dite ao Executivo, por meio de atos legislativos, a forma de
empreender campanha educativa.

Ademais, o projeto cria obrigação para entes da administração
indireta do Estado, padecendo de vício de origem por
inconstitucionalidade formal, uma vez que o art. 66, III, “e”, da
Constituição Estadual submete à competência reservada do
Governador do Estado a inauguração do processo legislativo referente



1247

às matérias afetas à organização administrativa no âmbito do Poder
Executivo.

Como se sabe, é matéria pacífica na Suprema Corte, bem como em
todos os outros Tribunais, que, em se tratando de norma de iniciativa
privativa do Chefe do Executivo, não pode o Poder Legislativo
elaborá-las, sob pena de ofensa ao princípio da independência e da
harmonia entre os Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição da
República.

Desse modo, tendo em vista o princípio da razoabilidade e as regras
de iniciativa previstas expressamente na Constituição do Estado,
ficam claras a inadequação da lei para instituir a medida pretendida,
bem como a sua inconstitucionalidade”.

Por último, convém lembrar que o Supremo Tribunal Federal, em
reiteradas decisões, tem reconhecido a prerrogativa do poder
concedente para estabelecer as regras relativas à prestação do
serviço, entre as quais, até mesmo, os dados relativos à conta de
consumo. Dessa forma, a prestação dos serviços de fornecimento de
água potável e o recolhimento do esgoto sanitário, por força de
preceito constitucional, é da competência privativa do Município.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.338/2008.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.440/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e
tem por objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.322,
de 4/9/2006.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1 , retorna a
proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2°
turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Nos termos do § 1º do art. 189 desse Diploma, faremos constar após
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a conclusão deste parecer a redação do vencido.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.440/2007, na forma aprovada no 1º turno, visa
autorizar o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.322, de
4/9/2006, a destiná-lo para a construção de habitações populares. A
referida lei destinava o imóvel à construção de um centro educacional
infantil, mas a administração municipal considera que melhor atenderá
ao interesse público se for utilizado para a construção de casas
populares. Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto
prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos contados da publicação da lei, não lhe for dada a nova
destinação.

A autorização legislativa para alienação de bens públicos é
exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no inciso I do
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, e no § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

A proposição em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos e, por não
acarretar despesas para o erário, não repercute na execução da Lei
Orçamentária. Em vista dessas considerações, ratificamos nosso
parecer para o 1º turno, favorável à aprovação da matéria.

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

1.440/2007 no 2° turno, na forma do vencido no 1º t urno.
PROJETO DE LEI Nº 1.440/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.322, de 4 de

setembro de 2006, a dar ao imóvel a destinação que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.322, de 4

de setembro de 2006, autorizado a destiná-lo para a construção de
habitações populares.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator- Sebastião Helvécio - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 6 A 9 AO PROJETO DE LEI

Nº 1.973/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

altera as Leis nºs 15.462, de 13/1/2005, e 15.786, de 27/10/2005, e a
Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007, e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 4, que
apresentou. Em seguida, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que perdeu o prazo para emissão do seu
parecer. Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto no 1º turno,
com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e
com a Emenda nº 5, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas,
em Plenário, as Emendas nºs 6 a 9, que vêm a esta Comissão, para
receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame promove alterações nas carreiras da Secretaria

de Estado de Saúde - SES -, da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais – Fhemig –, da Fundação Ezequiel Dias - Funed -, da
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais –
Hemominas – e da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas
Gerais - ESP-MG -, relativas à jornada de trabalho, aos requisitos para
ingresso e ao quantitativo de cargos, bem como cria as carreiras de
Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e de Analista em
Educação e Pesquisa em Saúde, destinadas à ESP-MG, instituindo
cargos e transformando outros já lotados na Escola. O projeto também
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prevê o reajuste das tabelas de vencimento básico dessas carreiras,
retroativo a 1º/1/2008 e em percentuais diferenciados.

Durante a discussão da proposição em Plenário, foram
apresentadas quatro emendas. A Emenda nº 6 suprime a tabela de
vencimento básico do profissional de enfermagem, relativa à jornada
de trabalho de 40 horas semanais. A Emenda nº 7 estabelece
indenização para o contratado em caráter temporário, no momento da
rescisão de contrato que tenha sido prorrogado por mais de uma vez.
A Emenda nº 8 promove alteração nas tabelas de vencimento básico
do cargo de Médico dos quadros da Hemominas e da Fhemig, com o
objetivo de elevar o percentual de reajuste proposto. A Emenda nº 9
institui a carreira de Médico da SES, transformando 1.200 cargos da
carreira de Analista de Atenção à Saúde, lotados na Secretaria, em
cargos da carreira de Médico e reduzindo a jornada desses cargos de
30 para 20 horas semanais.

Somos levados a discordar das emendas apresentadas, por não ser
a Emenda nº 6 conveniente aos interesses públicos e por acarretarem
as demais aumento de despesa, contrariando o inciso I do art. 68 da
Constituição Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 6 a 9

ao Projeto de Lei n° 1.973/2007.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Elisa Costa (voto contrário) - Sebastião Helvécio (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 19ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/5/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Sargento Rodrigues - Entrega de
placa - Palavras do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro - Execução
do Hino da Polícia Civil - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Tiago Ulisses - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Weliton
Prado.

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

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

Ata
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.
Delegado de Polícia Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da
Polícia Civil; Deputado Federal Mário Heringer e Maurício de Oliveira
Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social; a Exma. Sra.
Cel. PM Luciene Albuquerque, Subchefe do Estado-Maior da Polícia
Militar, representando o Comandante-Geral da PMMG, Cel. PM Hélio
dos Santos Júnior; e os Exmos. Srs. Cel. BM José Honorato Ameno,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; e Deputado
Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta
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homenagem.
Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.
Otto Teixeira Filho, ex-Chefe de Polícia Civil e assessor do
Governador do Estado, e Nilo Sérgio da Silva, Comandante de
Policiamento da Capital; e dos integrantes do Conselho Superior de
Polícia Civil, Exmos. Srs. Cylton Brandão da Matta, Diretor-Geral da
Academia de Polícia Civil; Gustavo Botelho Neto, Superintendente-
Geral de Polícia Civil; Geraldo Morais Júnior, Corregedor-Geral de
Polícia Civil; Jairo Lellis Filho, Chefe Adjunto de Polícia Civil; Nélson
Constantino Silva, Superintendente de Planejamento, Gestão e
Finanças; Oliveira Santiago Maciel, Delegado Chefe do Detran;
Alexandre Carrão Machado, Delegado Assistente de Polícia Civil;
Jésus Trindade Barreto Júnior, Delegado-Geral de Polícia Civil e
Chefe de Gabinete; Danilo dos Santos Pereira, Presidente do
Sindicato dos Delegados de Polícia Civil; e Revmo. Sr. Pe. Márcio
Nicolau da Silva, Capelão de Polícia. Nas pessoas destes, saudamos
e cumprimentamos a todos os componentes da Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais, que hoje completa 200 anos.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais pelos 200 anos de sua fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a gravação do Hino
Nacional, interpretado pelo Coral da Assembléia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Delegado Marco
Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais;
Deputado Federal Mário Heringer, nosso companheiro de partido;
Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Defesa Social;
Exma. Sra. Cel. PM Luciene Albuquerque, Subchefe do Estado-Maior,
representando o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. PM Hélio
dos Santos Júnior; Exmo. Sr. Cel. BM José Honorato Ameno,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; senhores,
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senhoras, queridos companheiros Delegados de Polícia, Escrivães,
Peritos, Agentes de Polícia, servidores - nossos servidores
administrativos da Polícia Civil, que neste ato também se fazem
presentes -, nosso boa-noite.

O início do séc. XIX, caracterizado pelas invasões napoleônicas,
pressionou a Corte Portuguesa a se transferir para o Brasil, dando
início a uma nova organização policial na Colônia. Com a chegada da
família real, criou-se a Intendência-Geral da Polícia da Corte e do
Estado do Brasil, por meio do alvará de 10/5/1808, com a mesma
forma e jurisdição da Intendência de Portugal, criada em 1760.

A Intendência foi instalada no Rio de Janeiro e era responsável
pelas obras públicas, pelo abastecimento da cidade e pela segurança
individual e coletiva, o que incluía a ordem pública, a vigilância da
população, a investigação dos crimes e a captura dos criminosos, mas
seu âmbito de ação era restrito à cidade do Rio de Janeiro.

O modelo político imperial concebeu um tipo de polícia em que a
distinção entre militar e civil era inexistente. Nesse modelo, houve
fatos relevantes para a história da Polícia Civil, como a criação de
cargos como os de Chefe de Polícia, Delegado e Subdelegado e a
definição de competências da polícia administrativa e judiciária.

Todos esses cargos e competências são identidades marcantes da
Polícia Civil. Entretanto, eles antecedem a criação da Polícia Civil
como instituição, a qual ocorreu no contexto político da Primeira
República.

Durante o Império, foram dados os primeiros passos para a
constituição da polícia brasileira. Nessa fase da história do Brasil, os
serviços policiais e jurídicos se confundiam, herança do modelo
colonial português, no qual as organizações policiais eram regidas
pelas ordenações manuelinas.

Foi possível identificar meia dúzia de termos referentes às forças
policiais no período que vai do Império às primeiras décadas da
República: Guarda Municipal, Guarda Civil, Guarda Cívica, Guarda
Urbana, Corpo Policial e Brigada Policial. Após a década de 1920,
consolidaram-se, por exemplo, a Força Pública e as denominadas
autoridades policiais, ou seja, o Juiz de Paz, que perde essa função
na década de 1840; o Chefe de Polícia, o Delegado e o Subdelegado.
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Tudo indica que eram órgãos similares com outros nomes, em
contextos históricos diferentes.

A expressão "polícia civil" aparece oficialmente na administração
pública do Estado no relatório de 1924, enviado pelo Presidente de
Estado Raul Soares à Assembléia Legislativa. Nessa época, o Chefe
de Polícia tinha as mais variadas competências.

No período republicano, a Polícia Civil ganhou contornos específicos
com a reorganização dos serviços policiais. Nessa época, surgiu a
expressão "polícia civil" para distinguir-se de Força Pública, atual
Polícia Militar. A Polícia Civil era formada pelo Chefe de Polícia e seus
Delegados: os Delegados de Polícia, advindos da elite política e
bacharéis em direito.

As atribuições da Polícia Civil de Minas Gerais aumentaram nesse
período, segundo a lógica do fortalecimento dos governos estaduais
que marcaram a Primeira República brasileira. Nessa época, a Polícia
Civil ampliou-se como instituição, com a criação da Guarda Civil, do
Gabinete de Identificação e Estatística Criminal, da Inspetoria de
Veículos, do Gabinete Médico-Legal e do Gabinete de Investigação e
Capturas.

O advento da modernização do País, ocorrido em menos de um
século de história (1930 a 2003), trouxe transformações sociais e
econômicas que acarretaram problemas, como o êxodo rural e o
rápido crescimento das cidades, os conflitos sociais e o crescimento
de camadas marginalizadas socialmente. Esse fenômeno afetou
profundamente os serviços policiais. No caso da Polícia Civil de Minas
Gerais, a instituição cresceu, e suas atribuições aumentaram.

Os principais marcos desse período foram: 1945, quando foi
estabelecido o plano de carreira da Polícia Civil; 1956, quando se
criou a Secretaria de Segurança Pública e houve a extinção do cargo
de Chefe de Polícia. Em 2003, a Secretaria de Segurança Pública foi
extinta e criou-se, então, a Secretaria de Defesa Social, ressurgindo a
figura do Chefe de Polícia.

Podemos perceber as várias transformações que ocorreram nessa
longa caminhada de 200 anos, marcada por muitas lutas, muitos
percalços, perdas de companheiros no combate ao crime, mas
também de muitas alegrias e muito trabalho prestado à sociedade
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mineira.
O ser e fazer polícia é tarefa muito árdua. À polícia não é permitido

errar; no entanto, o embate do dia-a-dia é muito diferente do texto frio
da lei, dos gabinetes com ar condicionado, longe das intempéries da
natureza, longe do calor dos fatos. O momento do embate resume-se
a uma fração de segundos, não permitindo que se discorra sobre
longas teses, como muitos exigem da polícia, uma vez que o fato
requer uma resposta imediata.

A vida de um policial depende de sua rápida ação, de seu empenho
e, por que não dizer, de sua sorte. Se errar, ou paga com a própria
vida ou paga com a própria liberdade.

Que tarefa é essa que tantos riscos nos traz? Pois aqueles que a
abraçam o fazem com o sentimento diferente de qualquer outra
atividade de que se tenha conhecimento neste mundo. Juntamente
com a função, o policial abraça a dor e o desespero da vítima, a
ternura da criança, o respeito e o conforto dos idosos.

O dilema entre a lei e a ordem é muito mais complexo do que se
imagina. Muito se exige da polícia, mas aplicar a lei significa contrariar
interesses, muitas vezes mesquinhos, politiqueiros e nefastos para
toda a sociedade.

Enquanto muitos dormem, a polícia está sempre pronta para
responder aos clamores da população, seja para investigar e prender
o autor de pequenos furtos, seja para investigar crimes de grande
complexidade que chocam todo o povo brasileiro. Não é fácil fazer o
combate ao crime no varejo, reduzir índices de criminalidade em
épocas contemporâneas.

Enquanto algumas instituições preocupam-se apenas em ocupar o
espaço nas grandes mídias, chegando até mesmo a escolher o que
investigar, visando cada vez mais a vaidades e se esquecendo do
objetivo maior que é responder aos reclamos de nossa sociedade,
para a nossa Polícia Civil de Minas Gerais o que importa é contribuir
decisivamente para a segurança pública dos mineiros. É, sim, tarefa
muito difícil combater o crime no varejo e, ao mesmo tempo, ser
“clínico-geral” em uma delegacia para enfrentar as diversas mazelas
sociais com altivez, sacrifício e com todas as dificuldades postas,
trabalhando e dando a resposta que nós precisamos.
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Em Minas, respiramos um novo tempo. Nossa Polícia Civil vem-se
preparando para o futuro, não apenas em logística e efetivo, mas
buscando cada vez mais aperfeiçoar o trabalho de inteligência, de
planejamento e de execução na área operacional.

Tenho acompanhado de perto a transformação pela qual a
instituição vem passando, desde 2003. Posso afirmar, sem medo
nenhum de errar, que o nosso querido e dileto amigo Dr. Otto Teixeira
Filho é um dos grandes nomes desta nossa polícia, responsável por
significativas mudanças, tais como romper paradigmas, enfrentar
obstáculos internos e avançar sem perder de vista o rumo certo desta
instituição.

Abro parêntese, Dr. Otto Teixeira Filho, para dizer que tive a
oportunidade de conhecê-lo há pelo menos 20 anos, desde o seu
longo período à frente da Delegacia de Homicídios: homem sério,
honrado, que contribuiu muito e ainda permanece contribuindo para a
evolução da instituição.

É desta Polícia Civil que falamos hoje, sem perder de vista toda a
contribuição que fora dada por cada Detetive, hoje Agente de Polícia;
cada Escrivão, cada Perito Criminal, cada Delegado, cada servidor
administrativo, de dia e de noite, espalhados pelos nossos 853
Municípios.

Muitos não sabem o que é estar de plantão, tomar conta de preso,
investigar na calada da noite, ficar de campana até conseguir prender
o criminoso, sair em diligência sem saber se vai voltar. Essa é a
rotina, o dia-a-dia de cada policial civil em nossa Minas Gerais. Mas,
como disse antes, hoje vivemos um novo tempo, tempo de uma
polícia mais preparada na investigação, na inteligência e na defesa do
Estado Democrático de Direito; uma polícia que, ao lado de sua co-
irmã, a Polícia Militar, vem implantando a integração, da qual já
podemos comemorar resultados positivos.

Enfim, todos nós gostaríamos que a velocidade das transformações
fosse ainda maior, mas é preciso fazer as mudanças, estruturar e
realizar todo um trabalho sem perder de vista os rumos e o futuro da
instituição. Neste contexto, quero aqui parabenizar o Governador
Aécio Neves pela ousadia de proporcionar as grandes mudanças, por
ter visão de estadista, colocando nos trilhos certos a segurança
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pública de nosso Estado.
Vários são os programas que estão em andamento visando à

modernização das polícias, à implementação de uma política de
resultados mostrando que é possível fazer segurança pública na
dimensão macro, destacando aqui a importância que a Polícia Civil
tem neste contexto do aparato de justiça criminal.

As instituições precisam de grandes líderes, de pessoas
comprometidas, de pessoas que se entregam em nome da causa que
abraçaram, para caminhar com essas transformações, atravessando
muitas vezes grandes problemas e enfrentando as adversidades.

Destacamos aqui mais um grande líder de nossa Polícia Civil, seu
atual Chefe, o Dr. Marco Antônio Monteiro de Castro, homem honrado
e compenetrado. Estamos também acompanhando de perto seu
trabalho, sua capacidade e desenvoltura à frente desta tão importante
instituição. Falar do Dr. Marco Antônio Monteiro é sempre muito bom,
pois sabemos que a Polícia Civil de Minas Gerais está muito bem
comandada. A ele foi entregue essa missão, e temos certeza de que
está e vai continuar conduzindo-a de forma brilhante, na defesa dos
interesses maiores do povo mineiro.

Quero neste momento de júbilo dizer para todos que temos
consciência de que estamos longe do ideal, de que precisamos fazer
a nossa Polícia Civil avançar ainda muito mais. Precisamos cada vez
mais investir em capacitação e logística. Precisamos que a classe
política entenda, de uma vez por todas, que é possível fazer
segurança pública com inteligência, planejamento e emprego correto
dos recursos disponíveis, combater o crime com firmeza e, por outro
lado, também desenvolver ações bem direcionadas no campo da
prevenção social. Não precisamos dissociar a repressão qualificada
da prevenção social bem focada. Isso o governo de Minas vem
fazendo, mas é fundamental que seus membros, as demais
autoridades e os políticos entendam que a polícia vem fazendo sua
parte. É sempre bom lembrar que o que está faltando neste momento
é a valorização do policial como ser humano, como trabalhador. E isso
requer, fundamentalmente, política salarial mais justa e maior
reconhecimento profissional.

Parabéns, querida Polícia Civil de Minas Gerais. Parabéns a todos
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os homens e todas as mulheres que fizeram e fazem essa instituição
cada vez melhor. Muito obrigado.

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

Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Delegado de Polícia
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, de placa
alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “A
história da Polícia Civil é escrita por homens abnegados, que
enfrentam os mais diversos obstáculos para prestar um serviço
indispensável à sociedade. Há dois séculos a corporação prima pela
segurança dos cidadãos, com empenho, profissionalismo e dedicação.
A homenagem e o agradecimento da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais a essa respeitável instituição, patrimônio e orgulho do povo
mineiro, pelo bicentenário de sua fundação.”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Sargento Rodrigues, autor
do requerimento que deu origem a esta oportuna e relevante
homenagem, a acompanhar a Presidência neste ato solene.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmº Sr. Deputado Federal Mário
Heringer; Exmº Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de
Defesa Social; Exmª Srª Cel. Luciene Albuquerque, Subchefe do
Estado-Maior da Polícia Militar, representando o Comandante-Geral
da PMMG, Cel. Hélio dos Santos; Exmº Cel. José Honorato Ameno,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar; Exmº Sr. Deputado
Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; caros colegas; Dr. Otto Teixeira Filho, primeiro Chefe da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; senhores Conselheiros da
Polícia Civil; senhoras e senhores. Comemoram-se nesta data os 200
anos de fundação das Polícias Civis brasileiras, hoje
constitucionalmente afirmadas como as polícias judiciário-
investigativas na esfera dos Estados federados.

Antes de mais nada, quero apresentar ao Poder Legislativo de
Minas Gerais a voz agradecida de toda a comunidade policial civil de
Minas Gerais, que ora se vê na condição de homenageada. Em
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particular, ao autor da proposição, Deputado Sargento Rodrigues, cujo
mandato tem sido honrado não apenas pela justiça de iniciativas deste
porte como também pela constante inserção crítica e construtiva nos
projetos referentes à segurança pública e defesa social. Também aos
que aceitaram o convite deste Parlamento, cujas presenças revelam o
apreço pelas instituições policiais civis e, em última análise, pela
relevância estruturante da nossa atividade como parte das ações
públicas que visam melhorar a qualidade de vida do cidadão.

Também externo o meu fraternal abraço a todos os operadores da
Polícia Civil, Delegados, médicos-legistas, Peritos Criminais,
Escrivães e Agentes de Polícia, também mencionando aqui os
servidores administrativos, analistas, técnicos assistentes, auxiliares
de Polícia Civil, como ainda os auxiliares de necropsia. A vocês,
prezados amigos servidores, meu reconhecimento pelos anos de
sacrifício e afeto pela nossa respeitável casa.

Com efeito, é em ótimo instante da história que esse número
emblemático, 200 anos, vem destacar a existência de uma
organização pública nem sempre bem compreendida e submetida a
inúmeros percalços na sua busca por qualificação jurídico-técnico-
científica, como protagonista que é no processo de distribuir direitos.
Falo nessa dimensão de um papel incidental, realizado pela via
indireta nos ambientes da democracia participativa, porque o ato de
exercer a repressão juridicamente sustentada é claramente, numa
perspectiva dialética, um ato de aplicar a força legitimamente admitida
pelo processo civilizador, conforme nos asseguram os grandes
documentos da humanidade, sobretudo a Declaração Universal dos
Direitos Humanos. Digo aqui de uma visão sustentada pela
consciência dos movimentos sociais e pela voz abalizada de cientistas
políticos como Norberto Bobbio, Raimundo Faoro, Fábio Konder
Comparato, entre tantos outros.

Do ponto de vista positivo, todos sabem que a tarefa nuclear da
Polícia Civil é realizar a investigação de infrações penais, norteando-
se fundamentalmente pelas prescrições do direito penal e do direito
processual penal. Mas, agora, olhando para as exigências de
aperfeiçoamento da democracia brasileira, sabemos nós, policiais
civis, que somos partícipes da elaboração de estratégias gerais da
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construção da segurança do cidadão mineiro em suas comunidades,
em suma, no vasto terreno de toda a sociedade - e aqui a nossa fonte
é o direito constitucional, o direito administrativo e, como pano de
fundo, as ciências sociais e políticas, que nos orientam sobre como
integrar esforços concertados entre os órgãos de Estado e a
sociedade civil organizada.

Pensando nesses marcos, a Polícia Civil de Minas Gerais assimilou,
com profundo interesse e responsabilidade, a já consagrada política
pública da integração, trazida à luz em 2003 pela notável perspicácia
político-administrativa do Governador Aécio Neves. Sua Excelência,
na rota das grandes inteligências, entendeu que o melhor caminho
para o Brasil, diante de tantas falsas panacéias para o problema da
ação policial no País, não seria encontrada em soluções mirabolantes
de incertas engenharias voluntaristas. Por outro lado, não se
contentou com a desarticulação do modelo até então vigente, de
modo que construiu política de caráter sistêmico, que fomenta
tecnicamente a articulação entre os órgãos de Estado que exercem
competências no complexo processo da justiça criminal. Assim, dirigiu
um impressionante esforço de gestão estratégica que, partindo do
Poder Executivo, das polícias, do Corpo de Bombeiros Militar, da
Defensoria Pública e dos sistemas socioeducativos e prisional, busca
energizar a aproximação solidária com órgãos e Poderes
independentes, caso do Ministério Público e do Judiciário. Mas o mais
importante desses relacionamentos é o que se trava com as
comunidades, com o cidadão, especialmente com o cidadão carente
de direitos. Temos hoje plena consciência de que a diminuição das
estatísticas da violência e da criminalidade exige a retomada da
confiança de cada cidadão, de cada família, de cada bairro, cidade,
região, até que se alcance um grande sentimento de crescente
legitimação das polícias, conforme sejam as suas competências
legais.

E, no caso da Polícia Civil, essa legitimação está em ser
reconhecida e visualizada pela grande comunidade mineira como uma
organização solidária, transparente, legalista e de “performance”
jurídica e científica, baseada em processos ágeis de produção,
processos de produção da investigação que sejam resultantes da
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articulação de vários especialistas autônomos, os especialistas na
apuração técnica das condutas subjetivas e os especialistas na
apuração técnica das evidências dessas mesmas condutas. Uma
visão de conjunto, que ocorra sob o método científico e apuratório e
em tempo real. Essa é a polícia investigativa de que a democracia
brasileira precisa. E essa é a que se desenha, em processo de grande
renovação, no sistema integrado de defesa social vivido hoje em
Minas Gerais.

De 2003 até agora, uma série de medidas vêm sendo adotadas
como itens de uma agenda complexa de modernização da Polícia
Civil, seja no que concerne à estrutura organizacional, seja no que se
refere às carreiras e suas atribuições. São normas jurídicas de
diversos estamentos hierárquicos que, com inspiração estruturante,
vêm preparando a instituição para um desfecho maior ainda do que o
já alcançado: uma polícia ligeira, desembaraçada, rápida na execução
de suas funções e, finalmente, amparada pelo reconhecimento
merecido de seus operadores.

Minhas palavras são simples e objetivas. Elas querem enaltecer
uma instituição, a Polícia Civil, judiciário-investigativa, como
fundamental para o desempenho ponderado e justo do sistema de
justiça criminal. Uma polícia que seja o contraponto das concepções
de regimes autoritários, ou seja, uma polícia que exerça a ação
repressiva promovendo direitos e estimulando o consenso comunitário
e social. Uma polícia que seja digna da democracia em construção
dinâmica no Brasil. Espero que esta Casa Legislativa continue firme
nessa sua inestimável responsabilidade de dar suporte a um projeto
que tem metas certas e garantidas pelos mais consistentes valores da
democracia. Muito obrigado.

Execução do Hino da Polícia Civil
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino da Polícia Civil.
- Procede-se à execução do Hino da Polícia Civil.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Dr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Delegado de

Polícia, representando a Polícia Civil de Minas Gerais; Deputado
Federal Mário Heringer, representando neste ato a Câmara Federal;
Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Defesa Social do
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Estado de Minas Gerais; Cel. Luciene Albuquerque, Subchefe do
Estado-Maior, representando o Cel. Hélio dos Santos, Comandante-
Geral da PMMG; Cel. José Honorato Ameno, Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar; Deputado Sargento Rodrigues, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; caro Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; ilustres componentes da Polícia Civil; senhoras e
senhores.

Inicio a minha fala destacando que muito me honra ter exercido, por
portaria do Secretário à época, 1965, Dr. Joaquim Ferreira Gonçalves,
por dois anos e meio, a função de Perito Criminal. Minha admiração à
notável e exemplar Polícia Civil de Minas Gerais remonta àquela
época. A homenagem desta Assembléia à Polícia Civil de Minas
Gerais insere-se na comemoração dos 200 anos da instituição policial
no Brasil. Nossa polícia estadual, preservando a ordem pública e
defendendo nossos cidadãos e nosso patrimônio, órgão do sistema
integrado de defesa social, distingue-se por seu trabalho junto a
outras organizações públicas e a diversas representações da
sociedade. Entre as grandes mudanças trazidas pela vinda da Corte
Portuguesa para o Brasil, ressalta a criação da Intendência-Geral da
Polícia da Corte e do Estado do Brasil, função desempenhada por um
Desembargador do Paço, auxiliado pela presença de um Delegado
em cada Província. Com a Independência e o Império, a Constituição
de 1824 deu às Assembléias Legislativas Provinciais a competência
de legislar sobre a polícia. A organização das polícias provinciais,
prevista no Código Penal de 1832, foi efetivada em 1841, com a
criação dos cargos de Chefe de Polícia, Delegados e Subdelegados,
dando origem à estrutura que, em linhas gerais, continuaria na
República.

Hoje, encarregada das funções de polícia judiciária e da apuração
de infrações penais, nossa polícia subordina-se à Secretaria de
Defesa Social, sendo responsável também pelas atividades de
medicina legal e de criminalística, além do processamento e arquivo
de identificação civil e criminal e dos serviços relativos ao trânsito de
veículos automotores.

Surgidas como necessidade social e, de forma paralela, associadas
ao desenvolvimento da sociedade humana, as medidas policiais já
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são mencionadas nas legislações dos antigos egípcios e dos hebreus.
O termo grego “pólis”, de onde deriva a palavra polícia, nasceu com o
abrangente significado de cidade, administração e governo, atestando
a grande relação de dependência entre sociedade e polícia. Desde
então, a polícia é vista como um instrumento de proteção pública para
conter as ameaças à ordem social. Cada vez mais cabe à instituição o
papel de consolidar os anseios da população, lutando pela cidadania e
zelando igualmente pelo cumprimento de direitos e deveres.

Portanto, é historicamente necessária a produtiva parceria entre os
representantes da sociedade e os agentes da lei, criando paradigmas
de convivência com a base das mazelas sociais que configura a
violência urbana, hoje uma das mais importantes questões da vida
nacional. A polícia é essencialmente guardiã de todos, portanto é
dever de toda a Nação garantir aos policiais condições materiais
dignas para sua existência, bem como a constante modernização dos
instrumentos necessários à sua atividade. O policial moderno
distingue-se, sobretudo, pela especialização e pelo profissionalismo,
que garantem a eficiência no controle da criminalidade, com ênfase no
gerenciamento, no planejamento, nas inovações tecnológicas e nas
estratégias.

A Polícia Civil mineira, assim como a Militar, tem como modelo de
referência o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, pelos
serviços prestados à segurança pública, assinalados com indômito
patriotismo, tanto na esfera militar quanto na civil. Herdeira dessa
tradição, nossa Polícia Civil caminha com firmeza para se adaptar
plenamente à modernidade, respondendo aos anseios e às
necessidades da cidadania. Sendo uma das mais conceituadas do
Brasil, merece, pois, esta homenagem, extensiva a cada um de
nossos policiais pela competência do trabalho desenvolvido por cada
um no seio desta notável e admirável instituição. 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 20, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de



1264

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 20/5/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Arlen Santiago; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Mauri Torres; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.096/2008; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto
de Lei nº 714/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 15/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno;
declaração de voto - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.677/2007; requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento;
votação do Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaques; aprovação;
votação das Emendas nºs 1, 2, 10 a 12 e 14 a 16; aprovação; votação
das Emendas nºs 3 a 9; rejeição; votação da Emenda nº 13; rejeição;
votação da Emenda nº 17; rejeição - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira
- Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães
- Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h10min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, na reunião ordinária
realizada hoje à tarde, três Deputados utilizaram a palavra pela
ordem. Um deles foi o eminente e inteligente Deputado Paulo Guedes,
que, infelizmente, não se encontra neste Plenário. O Deputado Paulo
Guedes disse, em seu pronunciamento, que na administração do
Governador Aécio Neves o DER não funciona. Citou alguns exemplos,
como o de um acidente que teria ocorrido porque o DER não estaria
conseguindo retirar animais da pista. Como isso não foi colocado na
ata, e eu estava em meu gabinete no momento em que o Deputado
Paulo Guedes fez seu pronunciamento, quero esclarecer que,
felizmente, no acidente que envolveu o Humberto Souto, não houve
vítimas. E mais: o acidente aconteceu na BR-365, que é uma rodovia
federal. Sobre rodovias federais, gostaria de fazer um registro, para
que o Deputado fique mais bem informado. Ontem recebi um
comunicado do Inspetor Valtair, da Polícia Rodoviária Federal de
Minas Gerais, dando conta de que a sociedade de Montes Claros e a
Prefeitura propuseram a ele a construção e a doação de um posto
para a polícia na saída da cidade, na BR-365. Ele explicava que não
poderia receber essa doação porque, infelizmente, não há homens
suficientes na Polícia Rodoviária Federal. Esclarecemos ao Deputado
Paulo Guedes que a rodovia em que ocorreu o acidente, a BR-365,
rodovia federal até de boa qualidade no trecho de Montes Claros a
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Pirapora, não tem efetivo da Polícia Federal para fazer o mínimo de
fiscalização. Ele diz que as estradas estaduais estavam cheias de
buracos. Perguntamos: que rodovia estadual em Minas tem buraco? A
BR-135 tem muitos. Várias BRs têm buracos demais, mas eu, que
provavelmente sou quem mais anda nessas estradas estaduais, tenho
visto que o programa ProMG recuperou praticamente toda a malha
rodoviária de Minas. Além disso, o Pró-Acesso está fazendo
asfaltamento, inclusive onde o Paulo Guedes citou. O Governador
Aécio Neves está fazendo o asfaltamento de Januária a Bonito de
Minas, de Januária a Cônego Marinho, de São João da Ponte a
Varzelândia, todas rodovias estaduais. São quase 150 já em obras.
Em breve, teremos notícia de outras. Então deixo apenas esse
esclarecimento sobre a questão levantada pelo Deputado Paulo
Guedes. Infelizmente, quem não fiscaliza adequadamente por falta de
homens é o governo federal. Falar sobre o estado das BRs em Minas
Gerais ou em todo o País é desnecessário, porque todos conhecem a
situação lastimável e precária, que tem causado inúmeras mortes,
inúmeros acidentes, vitimando tantos mineiros e brasileiros.

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 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 Mauri

Torres, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que os Projetos de Lei nºs 2.096/2008, 714, 15 e 1.677/2007 sejam
apreciados em primeiro 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 2.096/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
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- 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 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 turno único, do Projeto de Lei nº 714/2007, do
Deputado Padre João, que oficializa no Estado o Hino à Negritude. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 15/2007, do Deputado
Eros Biondini, que autoriza o Poder Executivo a implantar na rede
pública hospitalar do Estado o programa de prevenção e tratamento
de distúrbios alimentares para portadores de anorexia e bulimia
nervosa e dá outras providências. A Comissão de Saúde 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 15/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Doutor Rinaldo - Declaro meu voto favorável ao projeto,

cumprimentando o colega Eros Biondini por sua preocupação. Na
Comissão de Saúde, estamos cientes do sério problema dos
distúrbios alimentares, e, com essa lei, que os um torna um problema
de saúde pública, teremos condições de levar tratamentos, palestras e
campanhas a todo o Estado de Minas Gerais. Mais uma vez, deixo o
meu abraço e cumprimentos ao nosso colega Eros Biondini.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.677/2007, do Governador do Estado, que disciplina o Acordo de
Resultados e o Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder
Executivo, e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,
da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública que opina pela
aprovação do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Justiça, com as Emendas nºs 1, 2 e 10 a 17; e pela rejeição das
Emendas nºs 3 a 9. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando a votação destacada das Emendas n°s
13 e 17. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o
Substitutivo no 1, salvo emendas e destaques. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1, 2, 10 a 12 e 14 a
16. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas
nos 3 a 9. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação,
a Emenda no 13. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda no 17. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.677/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1, 2, 10 a 12 e 14 a 16. À
Comissão de Administração Pública.

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 21, 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 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008



1269

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

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Jayro Lessa; aprovação - 2ª Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Ronaldo Magalhães; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.133/2008; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.420/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Ana Maria Resende -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra
- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - 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 - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
discussão e a votação de requerimentos.

Votação de Requerimentos
Requerimento do Deputado Jayro Lessa, solicitando tramitação em

regime de urgência para o Projeto de Lei nº 725/2007. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 15, 714 e 1.677/2007 e 2.096/2008,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

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

Magalhães, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que os Projetos Lei nºs 2.133/2008 e 1.420/2007 sejam apreciados
em primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.133/2008, do Deputado
Adalclever Lopes, que autoriza o Estado de Minas Gerais a fazer
reverter o imóvel mencionado ao Município de Caiana. A Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 2.133/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.420/2007, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
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Município de Senador Cortes o imóvel que especifica e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.420/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

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 CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO - NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/4/2008
Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Lafayette de Andrada, Inácio Franco
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do PV) e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado
Jayro Lessa, por indicação da Liderança do DEM), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está presente,
também, o Deputado Dimas Fabiano. 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 do Projeto de Lei nº 2.214/2008, em turno único,
para o qual designou relator o Deputado Zé Maia. Registra-se a
presença dos Deputados Antônio Júlio e Jayro Lessa. Os Deputados
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Gustavo Valadares e Inácio Franco 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. O Presidente recebe e defere requerimento do Deputado
Agostinho Patrús Filho, retirando a Emenda nº 1, apresentada ao
Projeto de Lei nº 2.214/2008. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.214/2008 e pela
rejeição da Emenda nº 2 em turno único (relator: Deputado Zé Maia),
registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta conjunta, com edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Vanderlei Miranda - Inácio Franco - Gláucia

Brandão - Padre João.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 2.363/2008 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que continua em discussão o parecer do relator, Deputado Sebastião
Costa, sobre o Projeto de Lei nº 1.181/2007, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do substitutivo
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nº 1. Submetido a discussão e votação, é rejeitado o parecer. O
Presidente, nos termos do art. 138, § 3º, do Regimento Interno,
designa novo relator o Deputado Sargento Rodrigues. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.886/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
2.216/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) e 2.159/2008
(relator: Deputado Neider Moreira). Os Projetos de Lei nºs 2.130 e
2.307/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento,
respectivamente, dos Deputados Sargento Rodrigues e Gilberto
Abramo, aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 2.139/2008 com as Emendas nºs 1 e 2 e 2.317/2008 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.299/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.300/2008 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 2.301/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em
virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs
2.280 e 2.282/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude
de prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores,
Deputados Gilberto Abramo e Sebastião Costa. São convertidos em
diligência à Seplag e à Prefeitura de Abaeté o Projeto de Lei nº
2.314/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); e à Seplag e ao
Prefeito do Município de Barbacena, o Projeto de Lei nº 2.321/2008
(relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 400/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 2.221, 2.293 e 2.306/2008 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 2.294 e 2.315/2008, este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 2.304, 2.308, 2.320 e
2.322/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.309, 2.313/2008
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.312 e 2.325/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). Passa-se à
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3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam
baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.297, 2.310,
2.318 e 2.363/2008. 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, 20 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Sebastião Costa -

Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/5/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Juninho Araújo, Gil Pereira e Padre João (substituindo este ao
Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Dinis Pinheiro, João Leite, Fábio Avelar, Luiz Humberto
Carneiro e Walter Tosta. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater a recuperação da
pavimentação da BR-040, no trecho compreendido entre os
Municípios de Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete; a conclusão das
obras do viaduto alternativo ao Viaduto Vila Rica e a construção da via
paralela para o transporte de minério, bem como a sua privatização; e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do
Deputado Gil Pereira, justificando sua ausência na reunião do dia
6/5/2008; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,
na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Alfredo Pastori
Neto, Presidente da Câmara Municipal de Araguari, solicitando, em
atenção a requerimento dos Vereadores Alfredo Pastori Neto e Luiz
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Antônio Lopes, aprovado por essa Casa, que seja realizado, pela
comissão competente da Assembléia, trabalho de fiscalização das
obras de recuperação da galeria pluvial do Córrego Brejo Alegre,
nesse Município (8/5/2008). O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.974/2007 (Deputado Djalma Diniz);
2.114/2008 (Deputado Gil Pereira); 2.155/2008 (Deputado Paulo
Guedes); 2.181 e 2.182/2008 (Deputado Juninho Araújo), em turno
único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Edson Aires dos Anjos, Superintendente Regional substituto do
DNIT em Minas Gerais, representando Alfredo Pereira do Nascimento,
Ministro de Estado dos Transportes e Fernando Guimarães
Rodrigues, Superintendente do DNIT; Waltair Vasconcelos Sobrinho,
Superintendente Regional do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal; Anderson Costa Cabido, Prefeito do Município de
Congonhas; Evandro Alves de Almeida, Vereador da Câmara
Municipal de Congonhas; José Fernando Coura, Presidente do
Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra
-, representando Alexandre de Paula Campanha, Gerente-Geral do
Complexo de Itabirito da Vale; Rogério Caporali, Diretor da Nacional
Minério S.A. e Jaime Nicolato, Diretor de Operação de Minério de
Ferro da CSN, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Padre João, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Retiram-se os Deputados Luiz Humberto Carneiro e
Walter Tosta. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Retira-se o Deputado Dinis
Pinheiro. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 1.705/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.297, 2.298,
2.299, 2.316, 2.324, 2.332, 2.334, 2.344, 2.348, 2.351, 2.354, 2.369,
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2.375, 2.376, 2.379, 2.389, 2.390, 2.391, 2.395 e 2.407/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.824, 1.870 e 1.904/2007. 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 seguintes Deputados com as
solicitações que se seguem: Paulo Guedes, reunião para, em
audiência pública no Município de Minas Novas, debater o
asfaltamento do trecho da BR-367 que liga Minas Novas a Virgem da
Lapa e o Município de Almenara à BR-101; Fábio Avelar, ao DNIT,
uma proteção para o vão existente no Viaduto da Mutuca; e as
seguintes informações sobre: quando expirou o contrato de
manutenção da Rodovia BR-040 no trecho Belo Horizonte e
Conselheiro Lafaiete, a existência de vão aberto no Viaduto Vila Rica,
e, havendo, como será fechado, o fechamento da junta de dilatação
dele; João Leite, ao DNIT, sinalizações com lombada eletrônica na
BR-040 no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Conselheiro
Lafaiete, especialmente no Km 590 e no Km 587; Gil Pereira, ao
DNIT, restauração da ponte na BR-135, no Km 465, no trecho
compreendido entre Belo Horizonte e Montes Claros; Padre João,
informação à Feam sobre o processo de licença para instalação da
Rodovia do Minério; Juninho Araújo, Gil Pereira e Padre João, ao
DNIT, providências para o fechamento com material adequado das
juntas de dilatação existentes no Viaduto da Mutuca na BR-040 no
trecho compreendido entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, bem
como uma operação tapa-buracos; a relação dos lugares onde
existem balanças de pesagem de carga em funcionamento nas
rodovias federais que cortam o Estado de Minas, se existe processo
de licitação em andamento referente à operação e à manutenção de
balanças e onde serão localizadas; e sobre o trecho compreendido
entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, requerimentos de
informações sobre o estado legal, quanto à normatização técnica dos
acessos rodoviários das mineradoras; ao Ministério da Justiça,
aparelhamento adequado à Polícia Rodoviária Federal para
fiscalização eficiente do transporte de carga de minério; à Polícia
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Rodoviária Federal, que destaque um policial para permanecer de
plantão no posto de fiscalização da Receita Estadual, com o intuito de
fiscalizar a carga de minério dos caminhões, as condições dos pneus
e a arrumação da carga; à Receita Estadual de Minas Gerais que
passe a pesar a carga de todos os caminhões carregados com
minério em seu posto de fiscalização; ao DER-MG os contratos em
vigor para operação e manutenção das balanças de pesagem de
carga nas rodovias estaduais com empresas terceirizadas e, em não
havendo contratos, se há processos de licitação em andamento e em
que estágio se encontram. A Presidência informa que o requerimento
do Deputado Gil Pereira em que solicita ao DNIT restauração da ponte
na BR-135, no Km 465, no trecho compreendido entre Belo Horizonte
e Montes Claros está prejudicado, em virtude de ser aprovado
requerimento de igual teor em reunião anterior. A Presidência recebe
os seguintes requerimentos dos Deputados com as solicitações que
se seguem: Juninho Araújo, que seja marcada uma visita da
Comissão à Companhia Vale, para verificar as condições do
carregamento dos caminhões que transportam minério na Rodovia
BR-040; João Leite, Juninho Araújo, Fábio Avelar e Padre João, que
seja marcada reunião da Comissão com o Governador do Estado para
tratar da situação da BR-040; Padre João, Juninho Araújo e Fábio
Avelar, que seja formulado apelo ao Presidente e ao Vice-Presidente
da República do Brasil, aos Ministros dos Transportes, do
Planejamento, das Minas e Energia, à Casa Civil e à bancada mineira
da Câmara Federal com vistas a tomada de providências para
duplicação da BR-040, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e
Conselheiro Lafaiete. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Lafayette de Andrada - Agostinho

Patrús Filho.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/5/2008



1278

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Inácio Franco e
Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro
do Tribunal de Contas, encaminhando o texto da nova lei orgânica
dessa Corte, publicada no “Diário do Legislativo”, em 8/5/2008; nota
técnica elaborada pela Consultoria desta Casa referente a pedido de
providências encaminhado à Comissão de Administração Pública em
razão de supostas irregularidades ocorridas no âmbito da
adminstração pública no Município de Contagem; ofício do Sindicato
dos Agentes de Polícia do Estado de Minas Gerais que expõe relatos
referentes a suspensão de programas essenciais do Ipsemg, aos
servidores públicos. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de
Lei nº 2.179/2008, em 1º turno, para o qual designou o Deputado
André Quintão relator 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
2.273, 2.276, 2.277, 2.303, 2.323, 2.329, 2.350, 2.358, 2.371, 2.386,
2.387 e 2.400/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Ademir
Lucas em que solicita sejam examinados os pedidos do Sindicato dos
Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado de Minas Gerais
referentes à Emenda nº 64, do Deputado Sargento Rodrigues, ao
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007. 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, 20 de maio de 2008.
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Ademir Lucas, Presidente - Domingos Sávio - Inácio Franco - Chico
Uejo.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2008
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Domingos
Sávio e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Walter
Tosta, por indicação da Liderança do BSD), 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 Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a situação dos profissionais da optometria
no Estado e a apreciar a matéria constante na pauta. Em seguida, a
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, em turno
único, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos
de Lei nºs 1.944/2007 e 2.272/2008 (Deputado Walter Tosta); 82,
1.652/2007 e 2.273/2008 (Deputada Elisa Costa); 2.284 e 2.290/2008
(Deputado Antônio Carlos Arantes). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Luiz Felipe Karan, Subsecretário
de Vigilância e Saúde; Mário Parreiras de Faria, Auditor Fiscal e
médico do Trabalho; Ricardo Bretas, Presidente de Honra do
Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria; Celso Barros Gama,
Presidente do Conselho Regional de Óptica e Optometria de Minas
Gerais; Geraldo Guedes, representante do Conselho Federal de
Medicina; Cleber de Souza Foureaux, Vice-Presidente da Associação
Médica de Minas Gerais; Elisabeto Ribeiro Gonçalves, Presidente do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia; Julis Ayoub, coordenador de
Oftalmologia do Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 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.
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A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.064/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comisão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Domingos Sávio). 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. A Deputada
Rosângela Reis transfere a direção dos trabalhos ao Deputado
Domingos Sávio. Após discussão e votação, são aprovados, em turno
único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.894/2007
(relatora: Deputada Elisa Costa); 2.225/2008 (relator: Deputado Walter
Tosta); 2.235 e 2.236/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.304, 2.318, 2.319, 2.325, 2.341, 2.345, 2.362 e 2.393/2008.
Reassumindo a Presidência, a Deputada Rosângela Reis passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir a questão das "lan houses" no Estado e em que seja
encaminhada cópia das notas taquigráfica desta reunião ao relator do
Projeto de Lei Federal nº 1.791/2007, Deputado José Rafael Guerra;
Celio Moreira em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir o Projeto de Lei nº 296/2003; Antônio Carlos Arantes em que
solicita audiência pública para discutir assuntos relacionados à
demissão de funcionários terceirizados de Furnas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados, parlamentares 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, 21 de maio de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Lafayette de Andrada - Carlin Moura.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
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AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2008

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr.
Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
comunicando que aquela Secretaria enviará a esta Casa a sua
manifestação quanto ao Substitutivo nº 1, que altera o Decreto nº
20.597, de 4/6/80. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.269/2007, na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Sávio Souza Cruz). Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.283, 2.284,
2.361, 2.364, 2.365, 2.380 e 2.385/2008. O Requerimento nº
2.330/2008 é retirado de pauta a requerimento do Deputado Sávio
Souza Cruz. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Agostinho Patrús Filho em que solicita a realização de
audiência pública para discutir assunto relacionado à esterilização de
cães e gatos no Estado; e Antônio Júlio em que solicita a realização
de reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo, no Município de Congonhas,
com a finalidade de verificar e discutir as conseqüências e os
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impactos possíveis, advindos da edição do decreto baixado pelo
Governador do Estado, em 12/12/2007, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, áreas e benfeitorias necessárias
à implantação e ampliação de distrito industrial naquele Município. O
Presidente recebe requerimento do Deputado Carlos Pimenta, que
será apreciado oportunamente, em que solicita a realização de
reunião conjunta das Comissões de Meio Ambiente e Recursos
Naturais e de Saúde para debater o programa de saneamento dos
governos federal e estadual dos Municípios que compõem a Bacia do
Rio São Francisco. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Inácio Franco - Weliton Prado.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 14/5/2008
Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), 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
ouvir convidados e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: fax do Sr.
Robson Braga de Andrade, Presidente da Fiemg, indicando o Sr.
Edwaldo Almada de Abreu, Presidente do Conselho de Política
Tributária, para representá-lo, e da Sra. Ana Rosa, Assessora da
Diretoria do Unafisco Sindical, comunicando que o Sr. Luiz Sérgio
Fonseca Soares, Presidente da Delegacia Sindical do Unafisco em
Belo Horizonte, representará o Sr. Pedro Delarue Tolentino Filho,
Presidente do Unafisco Sindical, na reunião. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Edwaldo Almada de Abreu,
Presidente do Conselho de Política Tributária, da Fiemg; Luiz Sérgio
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Fonseca Soares, Presidente da Delegacia Sindical do Unafisco em
Belo Horizonte; Matias Bakir, Presidente do Sindfisco-MG; Luciano
Rogério de Castro, Superintendente do Siamig-Sindiaçúcar; José
Eustáquio Passarini de Resende, advogado do Siamig-Sindiaçúcar,
que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente tece suas
considerações iniciais como autor do requerimento que deu origem ao
debate. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Registra-se a presença dos Deputado Almir Paraca
e Weliton Prado. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado
requerimento dos Deputados Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, em que solicitam que os Presidentes da AMM e
da Amig e a Secretária Executiva da Anamup sejam convidados para
participar da próxima reunião ordinária da 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, 21 de maio de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elisa Costa - Zé Maia.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/5/2008
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Dimas Fabiano e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres sobre proposições 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 1.673, 1.674, 1.675,
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1.682, 1.806, 999, 1.041, 1.754, 1.862/2007, 2.009 e 2.056/2008
(Deputado Dimas Fabiano); 2.066, 2.067, 2.099, 2.105, 2.108, 2.119,
2.147, 2.167, 2.171, 2.183, 2.185, 2.188 e 2.233/2008 (Deputado João
Leite). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.673, 1.674, 1.675, 1.682 e
1.806/2007 (relator: Deputado Dimas Fabiano). 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 999, 1.041, 1.754, 1.862/2007,
2.009 e 2.056/2008 (relator: Deputado Dimas Fabiano); 2.066, 2.067,
2.099, 2.105, 2.108, 2.119, 2.147, 2.167, 2.171 2.183, 2.185, 2.188 e
2.233/2008 (relator: Deputado João Leite). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco - Gláucia Brandão.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2008
Às 14h32min, 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 da Deputada Cecília
Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” de 8/5/2008: ofício do Sr. João
Vítor da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Itajubá. O
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Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.993/2008 (Deputado Vanderlei Miranda) e 2.258/2008 (Deputado
Bráulio Braz) e 2.287/2008 (Deputado Eros Biondini), 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, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 1.990/2008, que recebeu o parecer por sua
aprovação (relator: Deputado Vanderlei Miranda). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.291, 2.305, 2.306, 2.307, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311, 2.312, 2.313,
2.314, 2.315, 2.327, 2.338, 2.339, 2.346, 2.359, 2.363, 2.367, 2.374,
2.383, 2.392, 2.394, 2.398 e 2.405/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja
realizada reunião conjunta da Comissão com a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para se debater, em
audiência pública, a evasão de empresas do ramo de reciclagem que
procuram melhores benefícios fiscais em outros Estados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 15/5/2008

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz
Tadeu Leite, João Leite e Ronaldo Magalhães (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), 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
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informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento de ofícios da Sra. Lúcia de
Fátima Guerra Ferreira, Pró-Reitora de Extensão e Assuntos
Comunitários da Universidade Federal da Paraíba, encaminhando a
publicação “Educação em Direitos Humanos: Fundamentos Teórico-
Metodológicos”, e dos Srs. Calvino Campos, Juiz de Direito substituto
da Secretaria da Vara Criminal, Acidentes do Trabalho e Infância e
Juventude da Comarca de Araguari, encaminhando cópia dos autos
de processo referente a abuso de autoridade, no qual figuram, como
vitimado, LucianoInácio Amaro Ferreira e, como autores, Alei
Rodrigues, José Amadeu dos Santos, José Tomaz de Alcântara e
Carlos Barbosa França; e Lázaro Roberto Talarico, Diretor do
Departamento de Administração e Finanças da Câmara Municipal de
Monte Sião, encaminhando cópia de moção de apoio aprovada por
essa Casa; e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” de 8/5/2008: ofícios da Sra. Eliana de Souza Moura,
Corregedora-Geral da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, e
dos Srs. Gilmar de Assis, Promotor de Justiça da Secretaria das
Promotorias de Justiça da Comarca de Contagem, e Paulo de Tarso
Morais Filho, Promotor de Justiça e Assessor Especial da Chefia de
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2008
Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Ronaldo Magalhães,
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 Carlos Pimenta,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.141/2008,
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Carlos Pimenta, 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.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.368/2008.
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 Fábio Avelar, em que solicita seja realizada reunião na
cidade de Santa Luzia para debater, em audiência pública, assuntos
referentes aos itens proibitivos do Termo de Ajustamento de Conduta -
TAC -, celebrado entre a Copasa-MG, o Ministério Público e os
Municípios de Minas Gerais; Délio Malheiros e Antônio Júlio, em que
solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
evasão de divisas decorrentes da transferência de empresas
estabelecidas no Estado para outras unidades da Federação.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2008
Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, André Quintão e Ademir Lucas
(substitutindo este ao Deputado Zé Maia por indicação do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
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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 8/5/2008: ofícios dos Srs. Luiz Cláudio
Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e
Contabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário; Max
Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier, respectivamente,
Gerente Regional de Negócios e Superintendente da Caixa
Econômica Federal; Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, e João Vicente Diniz,
Superintendente de Agricultura de Minas Gerais. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 521/2007 (Deputada
Elisa Costa); 1.431/2007 (Deputado Zé Maia); 1.504/2007 (Deputado
Agostinho Patrús Filho); 1.686/2007 (Deputado Lafayette de Andrada),
no 2º turno; e 37/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 578 e
1.398/2007 (Deputado Jayro Lessa); 699/2007 e 2.267/2008
(Deputado Zé Maia); 1.447/2007 e 2.268/2008 (Deputado Lafayette de
Andrada); 1.999/2008 (Deputada Elisa Costa), no 1º turno. Suspende-
se a reunião. Às 14h20min são reabertos os trabalhos com a presença
da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada, Sebastião Helvécio e Zé Maia, que assume a Presidência.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos
Projetos de Lei nºs 521 e 1.504/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio,
em virtude de redistribuição); 1.431/2007 (relator: Deputado Zé Maia),
e 1.686/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) na forma do
vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs 37/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho,
da Previdência e da Ação Social (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição); 1.398/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
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Social, e com a Emenda nº 2 (relator: Deputado Lafayette de Andrada,
em virtude de redistribuição); 1.566/2007 com a Emenda nº 1, na
forma da Subemenda nº 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recuros
Naturais, e com as Emendas nºs 2 e 3 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição). A Deputada Elisa Costa se
retira da reunião. São aprovados a seguir, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.949/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição); 1.999/2008
(relatora: Deputada Elisa Costa) e 2.267/2008 (relator: Deputado
Lafayette de Andrada) com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; e 2.268/2008 (relator: Deputado Zé Maia). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 578 e 1.447/2007, no 1º turno,
deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental pelos respectivos relatores, Deputados Antônio Júlio e
Lafayette de Andrada. Os Projetos de Lei nºs 699 e 1.973/2007 são
retirados da pauta, o primeiro, atendendo-se a requerimento do
Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão, e o outro,
pelo 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.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Délio
Malheiros, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo, para debater a evasão de empresas de reciclagem
que procuram melhores benefícios fiscais em outros Estados. O
Presidente recebe requerimento do Deputado Almir Paraca em que
solicita reunião, para debater, em audiência pública, os termos da
monografia elaborada por auditores da Secretaria de Fazenda,
intitulada "O saque do ouro mineiro; a exportação de bens exauríveis;
e minerais e água e sua tributalidade". Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Agostinho Patrús Filho -
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Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do 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 proposições da Comissão. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.289/2008, em turno único
(Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.251/2008
(relator: Deputado Chico Uejo). Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.289, 2.290, 2.300,
2.301, 2.357, 2.377, 2.384, 2.388, 2.406 e 2.415/2008. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.703/2007. 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 Antônio Carlos Arantes, em
que solicita seja realizada audiência pública na Comissão para
debater os incentivos ao plantio da palma e sua utilização na
alimentação humana e de animais; e Carlos Mosconi, em que solicita
seja realizada reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de
Saúde e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater o
uso indiscriminado de agrotóxicos em alimentos, em especial na
alface, no tomate e no morango. 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, 20 de maio de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 19/5/2008

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Antônio Júlio (substituindo este
ao Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr.
Álvaro Assumpção Cagnani, Presidente da Câmara Municipal de
Poços de Caldas (15/5/2008). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.271/2008 (relator: Deputado Délio Malheiros) e 2.291/2008
(relator: Deputado Adalclever Lopes), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.343, 2.352, 2.360/2008, este com
a Emenda nº 1, 2.396, 2.397, 2.402 e 2.404/2008. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues
(4) em que solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Cabo
PM Paulo Henrique Bonfim, lotado no 13º Batalhão da Polícia Militar,
em reconhecimento aos 20 anos de serviços prestados à Polícia
Militar e à comunidade; em que solicita seja encaminhado ao
Corregedor de Justiça e ao Presidente do Conselho Nacional de
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Justiça pedido de providências em relação à aplicação, equivocada,
de medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade a
dois menores de 12 anos, conforme sentença proferida nos autos do
Processo nº 0071.07.031.064-5, em tramitação na 2ª Vara da
Comarca de Boa Esperança; em que solicita seja encaminhado ao Sr.
Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa
Social, pedido de informação sobre o número de servidores
administrativos concursados e efetivados lotados nessa Secretaria;
em que solicita seja enviado ofício ao Sr. Antônio Augusto Anastasia,
Vice-Governador do Estado, encaminhando cópia das reivindicações
dos servidores administrativos 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, 26 de maio de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Ademir Lucas. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Hely
Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: 2.328, 2.329,
2.342, 2.351 e 2.362/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.327, 2.336,
2.338, 2.339, 2.341, 2.345, 2.352 e 2.364/2008 (Deputado Sebastião
Costa); 2.330, 2.337, 2.348, 2.354 e 2.358/2008 (Deputado Delvito
Alves); 2.326, 2.335, 2.340, 2.343, 2.344, 2.346, 2.349 e 2.356/2008
(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.331, 2.353, 2.357 e 2.366/2008
(Deputado Hely Tarqüínio) ; 2.334, 2.350, 2.355 e 2.361/2008
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(Deputado Sargento Rodrigues); e 2.333, 2.347, 2.360 e 2.365/2008
(Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 1.970/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Costa ); 2.283/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 2.012 e 2.295/2008 (relator: Deputado Neider
Moreira); 2.280/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo). O Projeto
de Lei nº 2.130/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.282 e 2.338/2008 no 1º turno
deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo relator, Deputado Sebastião Costa. São convertidos em
diligência ao Cetec e à Feam o Projeto de Lei nº 2.303/2008; ao IEF, o
Projeto de Lei nº 2.307/2008; e à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e ao Prefeito do Município de Muriaé, o
Projeto de Lei nº 2.343/2008. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 2.270/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 2.326 e 2.356/2008 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); e 2.337/2008 (relator: Deputado Delvito Alves).
São retirados da pauta os Projetos de Lei nºs 2.329 e 2.334/2008 por
falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.107, 2.328, 2.331/2008
e ao autor e ao DER-MG o Projeto de Lei nº 2.336/2008. 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, 21 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Valadares - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2008

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Ronaldo Magalhães (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 debater, em audiência pública, os
convênios celebrados entre prefeituras municipais e as Polícias Militar
e Civil, os quais envolvem tanto a cessão de pessoal como a
manutenção de edificações, equipamentos e veículos para a
prestação de serviços à comunidade; e comunica o recebimento de
ofício do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social,
justificando sua ausência nesta reunião; e da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas datas
mencionadas entre parênteses: ofícios da Sra. Janete de Sá,
Deputada à Assembléia Legislativa do Espírito Santo, e dos Srs.
Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, e Lidivaldo
Reaiche Raimundo Brito (15/5/2008); das Sras. Eliana de Souza
Moura, Corregedora-Geral da Secretaria da Segurança Pública da
Bahia, e Ângela Maria Catão Alves, Juíza Federal da 11ª Vara da
Seção Judiciária de Minas Gerais, e do Sr. Carlos Saraiva e Saraiva
(16/5/2008); dos Srs. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da
Polícia Civil (2); Cel. PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor
da PMMG; Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, e Perly
Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
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da Presidência da República; e de agentes da Pastoral da Família das
Dioceses de Mariana, Governador Valadares, Caratinga, Itabira e
Coronel Fabriciano (17/5/2008). A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Maj. PM Alexandre Felizardo Ribeiro,
representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral
da PMMG; e Nelson Constantino Silva Filho, Superintendente de
Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil, representando o Sr.
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, 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 Durval
Ângelo (3) em que solicita seja realizada visita ao Centro de
Internação Provisória - Ceip - do Bairro Dom Bosco, para apurar
denúncias de maus-tratos, superlotação, problemas estruturais nas
instalações e submissão dos internos a condições insalubres e
desumanas; seja realizada reunião para, em audiência pública, obter
esclarecimentos sobre a situação do ex-Superintendente-Geral da
Fhemig que responde a processos por ter determinado o pagamento
de adicional na remuneração de servidores do Quadro Especial, no
período de 1991 a 1994; e seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Saúde para, em audiência pública, debater a situação
das pessoas portadoras de hipertensão arterial pulmonar; Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião em Pouso Alegre
para, em audiência pública, debater questões relativas às perícias
realizadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social nessa cidade; Luiz
Tadeu Leite (2) em que pleiteia seja encaminhada ao Ministério
Público Estadual cópia das notas taquigráficas da reunião realizada
por esta Comissão em 15/5/2008, com vistas à apuração de
denúncias contra a Fundação Mineira de Educação e Cultura; e seja
solicitada ao Procurador-Geral de Justiça a apuração de denúncia
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apresentada por Fernanda França Ribeiro contra o Promotor Rodrigo
Otávio e Silva, remetendo-se cópia dessa denúncia ao Conselho
Nacional do Ministério Público; Carlin Moura (2) em que solicita a
intercessão desta Comissão junto à PMMG para esclarecer o
desaparecimento de José Wilson Marcelino, visto pela última vez
dentro de uma viatura policial militar, próximo à entrada da localidade
de Ipabinha; e sejam tomadas providências com relação a denúncia
relativa ao trabalho da PMMG em Santa Rita de Caldas, apresentada
pelo Promotor Nívio Leandro Previato. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de maio de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2008
Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho e Lafayette de Andrada, 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 Deputado Jayro Lessa se retira da reunião. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Presidente determina a distribuição em avulso do parecer
do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela rejeição
das Emendas nºs 6 a 9, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei
nº 1.973/2007. 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, 21 de maio de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Jayro Lessa - Lafayette de
Andrada - Sebastião Helvécio.

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

1.791/2007
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 para o
Desenvolvimento e Crescimento Humano, com sede no Município de
Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.791/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento e Crescimento
Humano, 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 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.
12, parágrafo único, que os seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados,
sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a
qualquer título; e no art. 30 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere
qualificada nos termos da Lei 9.790, de 1999, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
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como organizações da sociedade civil de interesse público,
preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.791/2007.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.182/2008
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, a proposição em tela tem

como escopo seja dada denominação ao trecho da Rodovia MG-265
que liga o Município de Divino à BR-116.

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.182/2008 tem como finalidade dar a

denominação de Walter Luiz da Silva ao trecho da Rodovia MG-265
que liga o Município de Divino à BR-116.

A indicação do nome de Walter Luiz da Silva para denominar bem
público é justa e oportuna homenagem a quem participou da história
da cidade de Divino com seu trabalho e inteira dedicação ao próximo.

Apesar de ter nascido na cidade mineira de Luisburgo, em 1924, fez
da cidade de Divino sua terra, onde desempenhou várias atividades,
como as de agropecuarista e comerciante, destacando-se como um
dos grandes produtores de café da região.

Em 1978, foi eleito Vereador pela Aliança Renovadora Nacional -
Arena. Em seu mandato, empenhou-se pela construção de pontes e
escolas rurais, pela pavimentação de estradas e pela expansão da
rede de esgotos. Lutou também pela melhoria no atendimento médico
e dentário e para que o Município voltasse a ser sede de comarca.
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Em 1980, foi eleito Presidente da Câmara Municipal e,
posteriormente, Vice-Presidente. Ocupou ainda o cargo de Presidente
do Rotary Club de Divino e foi um dos fundadores do Goitacases
Esporte Clube.

Objetivando a criação de uma nova opção de lazer para a
comunidade, doou parte de sua propriedade rural para a construção
de uma praça de esportes, que se transformou no Clube Social
Divinense e onde hoje funciona a Apae. Em 1986, implantou a
Agência Regional do Ipsemg em Divino, com o apoio do governo do
Estado.

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

2.182/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 26 de maio de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.329/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro Veneza - Asmove -, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008 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 2.329/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Moradores do Bairro Veneza, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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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 parágrafo único do
art. 47, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será transferido a associação com sede no Bairro Veneza que tenha
os mesmos objetivos e esteja registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública; e, no art. 49, que os
Diretores e membros dos conselhos das comissões auxiliares não
serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.329/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.349/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca - Apae -, com sede
nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 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 2.349/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Aiuruoca.

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.
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 2.349/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.979/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça e encaminhado a esta
Casa por meio do Ofício nº 5/2008, o Projeto de Lei nº 1.979/2008
“altera a tabela de vencimentos dos servidores do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria, fundamentado nos
termos seguintes.

Fundamentação
Com fulcro no art. 66, § 2º, da Constituição do Estado, que faculta

ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de projetos sobre a
criação, a transformação e a extinção de cargo e função públicos do
Ministério Público e dos serviços auxiliares e a fixação da respectiva
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remuneração, o Procurador-Geral de Justiça propõe a alteração da
tabela de vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado
de Minas Gerais e outras providências.

O último reajuste concedido para os servidores do referido órgão foi
por meio da Lei nº 15.963, de 3/1/2006, que fixou em R$628,52 o
valor do índice básico dos vencimentos, correspondente ao padrão
MP-01 da Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
constante no item “b” do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30/12/99.

A fixação dos vencimentos dos servidores do Ministério Público com
base em índices estabelecidos para cada padrão de vencimento
iniciou-se com a Lei nº 13.436, nos termos do seu art. 9º, segundo o
qual cada padrão de vencimento corresponde a um índice que,
multiplicado pelo valor fixado para o padrão MP-01, resulta no valor do
vencimento correspondente ao padrão do servidor.

Anteriormente, as leis que fixavam esses vencimentos estabeleciam
os valores em moeda corrente, para cada padrão de vencimento.
Ressalte-se, por ser oportuno, que a sistemática adotada na Lei nº
13.436 também está presente nas leis que fixam os vencimentos dos
servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e desta Casa
Legislativa.

Sendo assim, até o momento, o vencimento do servidor do
Ministério Público se determina pela multiplicação do índice
correspondente ao seu padrão de vencimento pelo valor fixado para o
padrão de vencimento MP-01.

A proposição em análise modifica essa sistemática, estabelecendo
valores diferenciados para os multiplicadores, de forma que as classes
iniciais das carreiras de Oficial do MP e de Técnico do MP, que
compõem o quadro de pessoal dos serviços auxiliares, tenham
reajustes mais elevados.

Conforme consta na justificação que acompanha o projeto, a
reestruturação dos quadros daquele órgão é medida necessária para
garantir a produtividade e evitar a evasão dos servidores, buscando a
consolidação do princípio constitucional da eficiência.

O projeto propõe, ainda, a alteração da denominação do cargo de
Técnico do MP para Analista do MP, para conformação com a
nomenclatura adotada em outros órgãos e Estados. Assegura,
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também, ao servidor efetivo nomeado para ocupar cargo em comissão
o direito de optar pelo vencimento do cargo efetivo acrescido de 20%
do vencimento do cargo em comissão.

Antes de iniciar a análise jurídica da proposição, esclarecemos, por
ser oportuno, que a Comissão de Constituição e Justiça, em sua
esfera de competência, aprecia a matéria exclusivamente sob o
aspecto jurídico-constitucional, em obediência ao Regimento Interno.

No que toca à competência para tratar da matéria, não
vislumbramos óbice constitucional à tramitação do projeto, já que este
não apresenta vício de inconstitucionalidade de natureza formal.

Com relação ao reajuste proposto, deve ser ele analisado sob dois
enfoques: o cabimento da concessão de reajustes diferenciados para
os servidores do mesmo órgão e a adequação de tal medida à Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Entendemos que a concessão de índices distintos de reajuste é
cabível dentro de uma carreira, desde que haja fatores que o
justifiquem. Tal medida é aceita pelo direito pátrio e não configura
ofensa ao princípio da isonomia, desde que tenha como finalidade a
correção de distorções verificadas no serviço público. A norma
insculpida no art. 37, inciso X, da Constituição da República somente
prevê a adoção de mesmo índice e data de reajuste quando se tratar
de reajuste decorrente da perda do valor aquisitivo da moeda, qual
seja a revisão geral das remunerações, que, neste caso, deve ser
uniforme para todos os servidores de cada Poder. Não se tratando de
revisão geral, não há que se alegar contrariedade ao disposto no
inciso X do art. 37 da Carta Magna.

Com o propósito de embasar a concessão de reajustes
diferenciados para as diversas classes da carreira, o relator
apresentou nesta Comissão um requerimento solicitando ao
Procurador-Geral de Justiça informações sobre os critérios utilizados
para a nova sistemática salarial dos servidores do Ministério Público.
Em cumprimento à diligência, foi enviado a esta Comissão o Ofício nº
841/2008, no qual se esclarece que a atribuição de um multiplicador
diferenciado para as classes iniciais da carreira (classes D e C)
pretende garantir recomposição salarial àqueles que percebem menor
remuneração, de forma a evitar a disparidade de vencimentos nos
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diversos níveis da carreira, bem como a evasão de servidores
capacitados.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança nº 12.412-PR, julgado em 19/8/2003, é clara,
ao estabelecer que a concessão de reajustes diferenciados que visam
à reestruturação de carreiras não acarreta afronta ao princípio da
isonomia. Vale ainda citar, no mesmo sentido, o entendimento do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento do Processo nº
1.0000.00.258962-0/000, de 20/5/2002.

No que toca à adequação do projeto à Lei Complementar Federal nº
101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, vale
destacar que as medidas consignadas na proposição em análise, se
aprovadas, acarretarão aumento de despesa com pessoal. A LRF
conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal e estabelece limites
para os referidos gastos nos arts. 19 e 20. O limite de gastos com
pessoal do Ministério Público dos Estados é de 2% da Receita
Corrente Líquida, nos termos do referido art. 19.

O art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato que acarrete
aumento de despesa seja acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes, bem como de declaração do
ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que, juntamente com o projeto, foi
apresentado o Relatório de Gestão Fiscal, que será analisado no
momento oportuno pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Na resposta da diligência mencionada, o Ministério
Público informa que o reajuste médio concedido no projeto de lei é de
15,14%, o que assegura que o órgão permanecerá dentro do limite de
despesa previsto na LRF.

Quanto à opção por uma percentagem sobre o vencimento do cargo
concedida aos servidores ocupantes de cargo de provimento em
comissão, vale ressaltar que é uma prática adotada pelos Poderes do
Estado. Não vislumbramos óbice de natureza constitucional a esta
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medida, que visa a valorizar o exercício de cargos, considerados,
dentro da estrutura organizacional do Ministério Público, de elevada
responsabilidade. Ademais, a natureza, o grau de responsabilidade e
a complexidade dos cargos devem ser levados em consideração na
fixação dos seus vencimentos.

Destacamos, todavia, que a opção em análise somente será
concedida aos servidores que ocupem cargo em comissão cujo
padrão de vencimento seja igual ou superior ao MP-71. Em suma,
este direito somente será conferido aos ocupantes de cargo de
provimento em comissão do Grupo de Direção e a determinados
cargos do Grupo de Assessoramento, previstos no Anexo III da Lei nº
16.180, de 16/6/2006.

Julgamos importante frisar que esta diferença de tratamento
dispensada aos cargos que compõem o Quadro de Cargos em
Comissão do Ministério Público constitui conveniência administrativa
desse órgão, externada por meio de manifestação enviada a este
relator. Alega-se que os cargos de Assessor Especial Administrativo e
Financeiro bem como o cargo de Assessor Administrativo do
Procurador-Geral de Justiça e Assessor de Gabinete, pertencentes ao
Grupo de Assessoramento, cujos ocupantes terão direito à referida
opção, possuem competências gerenciais fundamentais na
implementação da política administrativa e de estratégias das ações
institucionais. Quanto a este aspecto, esclarecemos que a comissão
de mérito realizará, no momento oportuno, a análise da conveniência
de tal medida.

Cumpre ressaltar, ainda, que, no decorrer da tramitação da
proposição, foi apresentado, por meio do Ofício nº 842/2008-GAB-
PGJ, substitutivo ao projeto de lei. O substitutivo congrega dispositivos
já constantes no projeto e disciplina matérias novas que alteram
substancialmente a sua feição.

A principal inovação contida no substitutivo é a alteração da jornada
de trabalho dos servidores do Ministério Público, que passa a ser de
35 horas semanais. Atualmente existem duas jornadas de trabalho no
órgão: a de 30 e a de 40 horas semanais. Pretende o projeto instituir
jornadas de 30 ou de 35 horas semanais, excluindo-se, assim, a
jornada de 40 horas semanais instituída pelo art. 20 da Lei nº 14.323,
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de 20/6/2002.
Vale abrir um parêntese para mencionar que, no ano de 2002, a

referida lei facultou ao servidor do Quadro de Pessoal Permanente e
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público a opção pela
jornada de 40 horas semanais com o incremento de dez padrões ao
seu vencimento básico. O texto da lei não deixa claro se houve
posicionamento do servidor ou qualquer outro tipo de vantagem
pecuniária. Resta, todavia, evidenciado que este teve aumento no
vencimento básico em razão do incremento da carga horária.

É importante, também, mencionar que, embora o referido dispositivo
remetesse a resolução do Procurador-Geral de Justiça o
estabelecimento de critérios para a alteração da carga horária, não há
na lei nenhuma menção à transitoriedade ou precariedade de tal
opção. Dessa forma, o servidor que optou pela jornada de 40 horas
semanais e cumpriu os requisitos estabelecidos na resolução passou
a receber incremento no vencimento básico. Assim, entendemos que
o padrão remuneratório dos servidores que fizeram a opção pelas 40
horas semanais deve ser mantido, ainda que alterada a sua carga
horária, em obediência ao princípio da irredutibilidade salarial previsto
no art. 37, inciso XV, da Constituição da República.

Em que pese à tese da inexistência de direito adquirido do servidor a
um regime jurídico e da supremacia do interesse da administração, é
importante salientar que elas não se opõem a um direito
expressamente assegurado pela Constituição da República, como é o
da irredutibilidade de vencimentos.

A jurisprudência cristalizada no Supremo Tribunal Federal assegura
que o servidor não terá o “quantum” de sua remuneração reduzido,
ainda que a administração, no uso de sua supremacia, altere a
fórmula de cálculo dos vencimentos. Assegura, em última análise, que
o servidor não perca o poder pecuniário de sua remuneração. Dessa
forma, ao acolher a proposta consignada no substitutivo do Ministério
Público, consideramos necessário disciplinar a situação daqueles
servidores que, por determinação legal, terão a carga horária
diminuída para 35 horas semanais, garantindo-lhes a irredutibilidade
de vencimentos prevista na Carta Federal.

Com efeito, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso
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Extraordinário no 387.849-2, publicado no “Diário da Justiça” de
28/9/2007, o Supremo Tribunal Federal afirmou, mais uma vez, que a
legislação que estabelece novos padrões remuneratórios deve
observar, mesmo em face do entendimento de que não há direito
adquirido a regime jurídico, o princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos. No mesmo sentido, podemos citar o
Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Recurso
Extraordinário no 416.434-5, publicado no “Diário da Justiça” de
9/2/2007, no qual se reafirmou que, dada a garantia de
irredutibilidade, da alteração do regime legal de cálculo ou reajuste de
vencimentos ou vantagens funcionais, jamais poderá ocorrer a
diminuição do quanto já percebido conforme o regime anterior, não
obstante a ausência de direito adquirido à sua preservação.
Apontamos, ainda, o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no

679.120-1, publicado no “Diário da Justiça” de 1o/2/2008, e o Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 343.005-0, publicado no
“Diário da Justiça” de 10/11/2006.

Cumpre enfatizar, também, que o Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade, concedeu liminar, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade (ADInMC no 2.238-DF, rel. Min. Ilmar Galvão,
9/5/2002), suspendendo, justamente por ofensa à irredutibilidade dos
vencimentos, a norma contida no art. 23, § 2o, da Lei Complementar
no 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que faculta a
redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos
vencimentos à nova carga horária.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
Mandado de Segurança no 1.948-7, cujo relator é o Ministro Jesus
Costa Lima, assentou que a “garantia constitucional da irredutibilidade
de vencimentos impede que ato superveniente do Estado afete,
reduza ou suprima o direito ao estipêndio que já se incorporara ao
patrimônio jurídico do servidor público” (Ementário do STJ 08:341).

Ressalte-se, todavia, que o texto do substitutivo apresentado, ao
alterar a carga horária do órgão, não faz menção ao tratamento que
será dispensado àqueles servidores que, desde 2002, cumprem
jornada de 40 horas semanais e passaram a receber os vencimentos
correspondentes a dez padrões subsequentes àquele em que



1308

estavam posicionados. O substitutivo assegura o direito à
incorporação desse valor somente àqueles servidores que cumpriram
jornada de 40 horas semanais por 5 anos e preencheram todos os
requisitos necessários à aposentadoria. Neste caso, o silêncio leva ao
entendimento de que também os servidores que não preencheram os
requisitos para a aposentadoria terão a redução de jornada, e não a
redução de remuneração, entendimento este que não vai ao encontro
da intenção do parquet, explicitada na justificação do substitutivo.

Aos servidores que faziam jornada de 30 horas semanais e
passarão a fazer 35, o substitutivo assegura a concessão de seis
padrões de vencimentos. Ao servidor que pretender continuar a
cumprir a jornada de 30 horas semanais, o substitutivo assegura a
opção de fazê-lo, todavia é silente quanto ao tratamento a ser
dispensado ao servidor que cumpria 40 horas semanais. Julgamos
conveniente prever de forma expressa o tratamento que será
dispensado a estes servidores.

Para assegurar a irredutibilidade de vencimentos do servidor, o
Ministério Público encaminhou a esta Casa o Ofício Gab nº
1372/2008-GAB-PGJ, solicitando a alteração do valor do multiplicador
do MP-61 ao MP-79, de R$714,00 para R$715,00, de forma a garantir
que nenhum servidor tenha sua remuneração reduzida em função da
alteração da carga horária. Informa o Parquet que esta alteração é
suficiente para garantir a irredutibilidade de vencimentos do servidor
que perfazia jornada de 40 horas semanais e passará a cumprir uma
jornada de 35 horas.

Outro ponto inovador no substitutivo diz respeito ao limite de vagas
para o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção
vertical, nos termos de resolução do Procurador-Geral de Justiça.
Neste caso, consideramos necessário esclarecer que a referida
limitação deve ser feita conforme critérios que levem em consideração
o mérito funcional objetivamente apurado. É o que exige o inciso IV do
§ 1º do art. 30 da Constituição Estadual. Julgamos, também,
conveniente manter a revogação do art. 8º da Lei no 11.181, de 1993,
prevista no projeto de lei original e não mencionada no substitutivo
enviado pelo Ministério Público, pois tal dispositivo tratava da
existência de vagas para promoção vertical e não vinha mais sendo
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aplicado, uma vez que previa a existência de cargos por classe. Em
decorrência disso, deve ser, também, revogado o Anexo I da Lei nº
13.436.

Propomos, igualmente, para adequar o projeto à técnica legislativa,
a alteração dos quadros do Anexo IV da Lei nº 13.436, que contém a
tabela de escalonamento vertical de vencimentos dos servidores dos
Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público. As
alterações consolidam, nos quadros, todos os novos padrões e
índices de remuneração incluídos pelas Leis nºs 14.323, de 2002, e
16.180, de 2008, bem como os propostos no projeto em exame e os
novos multiplicadores.

Por fim, ressaltamos que as propostas acima defendidas estão
consubstanciadas no Substitutivo nº 1, que apresentamos ao final
deste parecer, o qual contém dispositivos do projeto de lei original e
agrega sugestões contidas no substitutivo enviado a esta Casa pelo
Ministério Público, com as modificações que julgamos necessárias.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.979/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a jornada de trabalho e a tabela de vencimento dos servidores

do Ministério Público do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O cargo de provimento efetivo de Técnico do Ministério

Público, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, constante no Anexo I da Lei nº 16.180, de 16 de junho de
2006, passa a denominar-se Analista do Ministério Público.

Art. 2º - O ingresso nos cargos de Oficial e Analista do Ministério
Público, do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público, constante no Anexo I desta lei, dar-se-á mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos para as classes iniciais da
carreira.

Art. 3º - O desenvolvimento na carreira mediante promoção vertical
dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, de que trata o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de
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junho de 2006, será determinado conforme critérios que levem em
consideração o mérito funcional objetivamente apurado, respeitado o
limite estabelecido nos termos do parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - O número máximo de servidores a serem
posicionados em cada classe da carreira será determinado em
resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 4º - A jornada de trabalho dos servidores do Quadro de Pessoal
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é de trinta e cinco horas
semanais, nos termos de resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 5º - Aos servidores que até a data da publicação desta lei sejam
detentores de cargo efetivo com jornada de trinta horas semanais fica
assegurada a opção por manterem a mesma jornada, desde que se
manifestem de forma expressa, no prazo de sessenta dias contados
da data da publicação desta lei.

§ 1º - Findo o prazo previsto no “caput”, torna-se irretratável a opção
realizada.

§ 2º - O detentor de cargo efetivo com jornada de trinta horas
semanais que não fizer a opção a que se refere o “caput” passará a
perceber vencimento básico correspondente ao do padrão superior
em seis níveis àquele em que estiver posicionado.

Art. 6º - O servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público que tiver optado pela jornada de quarenta horas
semanais, nos termos do art. 20 da Lei nº 14.323, de 20 de junho de
2002, passará a cumprir jornada de trinta e cinco horas semanais e
perceberá vencimento básico correspondente ao do padrão superior
em seis níveis àquele em que estiver posicionado na jornada de trinta
horas semanais.

Art. 7º - Os Anexos I e II da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006,
passam a vigorar na forma constante nos Anexos I e II desta lei.

Art. 8º - Os servidores no exercício de cargo do Quadro Específico
de Provimento em Comissão do Ministério Público, constante no
Anexo III da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006, cumprirão jornada
de quarenta horas semanais.

Art. 9º - Fica assegurada a incorporação equivalente a dez padrões
de vencimento ao servidor que, nos cinco anos anteriores à data da
publicação desta lei, tenha cumprido a jornada de trabalho de
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quarenta horas semanais, conforme opção prevista no art. 20 da Lei
14.323, de 20 de junho de 2002, e que, na data da publicação desta
lei, preencha os requisitos necessários à aposentadoria.

Art. 10 - A Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
constante no Quadro “a” do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, alterada pelas Leis nºs 14.323, de 20 de junho de
2002, e 16.180, de 16 de junho de 2006, passa a vigorar como
Quadro IV.1, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 11 - O Quadro “b” do Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de
dezembro de 1999, que contém os multiplicadores da Tabela de
Escalonamento Vertical de Vencimentos, passa a vigorar como
Quadro IV.2, na forma do Anexo III desta lei.

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. 12 - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público no exercício de cargo em comissão
com padrão de vencimento igual ou superior ao MP-71 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.

Art. 13 - 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. 14 - 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;
III - o art. 8º da Lei nº 11.181, de 10 de agosto de 1993, com a

redação conferida pelo art. 3º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de
1999, e pelo art. 8º da Lei nº 14.323, de 20 de junho de 2002;

IV - o art. 1º e o Anexo I da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de
1999.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo a 1º de janeiro de 2008 os efeitos do disposto nos arts. 10,
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11 e 13.
ANEXO I

a que se refere o art. 7º da Lei nº , de de de 2008)
“ANEXO I

(a que se refere o art. 3º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006)
* -  A tabela referente ao subitem I.1 - Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público - Quadro Específico de
Provimento Efetivo foi publicada no “Diário do Legislativo” de
28.5.2008.
* -  A tabela referente ao subitem I.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 28.5.2008.

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)

* - A tabela referente ao subitem II.1 - Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público Quadro Específico de
Provimento Efetivo foi publicada no “Diário do Legislativo” de
28.5.2008.
* -  A tabela referente ao subitem II.2 - Quadro Especial dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público Quadro Específico de Provimento
Específico foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28.5.2008.

ANEXO III
a que se refere os arts. 6º e 7º da Lei nº ..... , de ........ de ..................

de 2008)
“ANEXO IV

(a que se refere o art. 9º da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de
1999)

Tabela de Escalonamento Vertical de Vencimentos
* -  A tabela referente ao subitem IV.1 - Índice por padrão foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 28.5.2008.
* -  A tabela referente ao subitem IV.2 - Multiplicadores foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 28.5.2008.

 Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -
Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.130/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº
2.130/2008 veda o assédio moral no âmbito da administração pública
direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/3/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto a
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva vedar, no âmbito da administração

pública direta e indireta dos Poderes do Estado, o assédio moral,
prática que submete o trabalhador a procedimentos que impliquem
violação de sua dignidade ou que o sujeitem a condições de trabalho
humilhantes ou degradantes.

Para os fins da proposição, considera-se assédio moral “toda ação,
gesto ou palavra que, praticados por agente público, no exercício
abusivo de autoridade legalmente conferida, vise a atingir a auto-
estima e a integridade psicofísica de servidor ou militar, com prejuízo
de suas competências funcionais”.

Após uma definição mais genérica do assédio moral, nos termos
mencionados, a proposição passa a discriminar algumas situações
específicas, próprias do ambiente de trabalho, e que se enquadram no
conceito mais genérico.

Ao servidor acusado de assédio moral, o projeto assegura o direito
de ampla defesa no processo de apuração das acusações que lhe
forem imputadas, sob pena de nulidade.

Quanto às penas cabíveis, a proposição prevê a advertência, com
possibilidade de conversão em freqüência obrigatória e regular a
programa de aprimoramento de comportamento funcional; a
suspensão, podendo esta ser convertida em multa correspondente à
metade do dia trabalhado; e a demissão, conforme forem as
circunstâncias.

Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que o projeto
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versa sobre matéria de direito administrativo, mais especificamente
sobre servidores públicos, que poderão vir a ser responsabilizados
pela prática de assédio moral no âmbito da administração pública
estadual. Ora, cabe a cada ente político da Federação a edição de
normas jurídicas atinentes ao seu quadro de servidores, o que se dá
em atenção ao princípio autonômico, pedra de toque da forma
federativa de Estado. Tal princípio habilita qualquer Estado membro a
legislar sobre direito administrativo em geral, o que, evidentemente,
inclui normas relativas a servidores públicos.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.130/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.237/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe
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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2008, foi o projeto
distribuídos às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado
com o art. 188, do Regimento Interno, emitir parecer sobre os
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar a impressão de foto de

pessoas desaparecidas nos ingressos destinados a eventos
esportivos e culturais no Estado. Determina, para tanto, que a Polícia
Civil forneça aos responsáveis pela confecção dos referidos ingressos
as fotos mencionadas.

Cumpre, de início, destacar que, inobstante o nobre intento do autor
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da proposição, o projeto vai de encontro ao princípio da livre iniciativa,
consagrado na Constituição da República, no seu art. 170. Com efeito,
na forma proposta, o projeto pretende transferir para o particular uma
obrigação que é exclusiva do poder público. Não faz sentido que o
ônus da implementação desta obrigação recaia somente sobre a
iniciativa privada. A eficácia do sistema de busca de pessoas
desaparecidas é medida que beneficia a toda a sociedade, de modo
que a divulgação de fotos deveria ser financiada pelo poder público ou
pela própria sociedade por meio do recolhimento de impostos ou por
meio de incentivo do poder público para que a iniciativa privada
desenvolva atividades com esse objetivo.

Ademais, a atuação estatal nessa área já está prevista na Lei nº
15.432, de 3/1/2005, regulamentada pelo Decreto nº 44.310, de 2006,
que institui o sistema de comunicação e cadastro de pessoas
desapareceram e dá outras providências. Tal norma estabelece
procedimentos para conferir mais agilidade e eficácia na busca de
pessoas que desapareceram no território do Estado. Nos termos do
seu art. 1º, somente será cadastrada no sistema a pessoa cujo
desaparecimento foi registrado perante autoridade policial
competente. Ademais, estabelece tal norma que a obrigação de
reservar espaços em locais de maior circulação de pessoas para a
afixação de cartazes ou similares, contendo identificação, fotografia e
dados das pessoas desaparecidas, é dos órgãos públicos do Estado.
Impõe ainda a referida lei aos veículos de comunicação impressos,
televisivos, radiofônicos e eletrônicos dos Poderes do Estado a
destinação de espaço para a divulgação dos dados das pessoas
desaparecidas. Como se vê, o tratamento dispensado pela legislação
mineira ao assunto não impõe de forma unilateral nenhuma obrigação
à iniciativa privada. Ao contrário deixa claro que esta é uma missão
estatal.

Por sua vez, a Lei nº 15.026, de 19/1/2004, determina que os
contratos de concessão de serviço de transporte intermunicipal
incluirão cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço, no
interior dos ônibus intermunicipais, para a afixação de cartazes sobre
pessoas desaparecidas e para a divulgação de mensagens de
interesse público. Também nesse caso a obrigação de divulgação de
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fotos sobre pessoas desaparecidas recaiu sobre um prestador de
serviço público. Ademais, tal obrigação deverá estar prevista nos
contratos de concessão, de forma que o custo de tal medida possa ser
computado na remuneração do prestador de serviço.

É mister ainda observar que, em legislatura passada, tramitou nesta
Casa o Projeto de Lei nº 610/99, que determinava a impressão, nas
embalagens de leite, do quadro de vacinas infantis obrigatórias.
Aprovado nesta Casa, foi o projeto vetado pelo Governador do
Estado, por meio da Mensagem nº 157, de 2000. Nas razões do veto,
o Chefe do Executivo aduziu que a divulgação das campanhas de
vacinação é dever exclusivo do Estado, devendo cercar-se de padrões
rígidos de segurança, uma vez que envolve saúde pública. O referido
veto foi mantido.

Por fim, destaque-se que o projeto atribui competência à Polícia
Civil, órgão do Poder Executivo, o que afronta o art. 66, III, “f”, da
Carta mineira, que determina que é privativa do Governador do
Estado a iniciativa para deflagrar o processo legislativo nesse caso.
Entendemos que, em respeito ao princípio da separação dos Poderes,
é o próprio Executivo que deve estabelecer as responsabilidades dos
órgão a ele vinculados.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.237/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.282/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei nº
2.282/2008 institui a política estadual de incentivo ao registro civil de
nascimento.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 17/4/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos
Humanos.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
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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, em seu art. 1º, institui a política

estadual de incentivo ao registro civil de nascimento e, em seu art. 2º,
estabelece os seus objetivos, que são estimular mães e pais a
registrar os filhos imediatamente após o nascimento bem como
promover o registro de crianças, adultos e idosos.

Como se vê, o projeto em estudo, ao tratar apenas de fixar objetivos,
não chega a delinear uma política estadual de incentivo ao registro
civil de nascimento, como anuncia a ementa. Cumpre-nos ainda
esclarecer que, nos termos do art. 22, XXV, da Constituição da
República, a União tem a competência privativa para legislar sobre
registros públicos.

Segundo o magistério de Walter Ceneviva, “serviços de registro
dedicam-se, como regra, ao assentamento de títulos de interesse
privado ou público, para garantir oponibilidade a todos os terceiros,
com a publicidade que lhes é inerente, garantindo, por definição legal,
a segurança, a autenticidade e a eficácia dos atos da vida civil a que
se refiram. Submetidos ao princípio do “numerus clausus”, são
limitados ao previstos nas leis vigentes do país” (“Lei dos Notários e
dos Registradores Comentada (Lei n. 8.935/94)”, 2ª ed., 1999).

O registro de nascimento encontra-se regulado na Lei nº 6.015, de
1973 - Lei de Registros Públicos –, sendo os requisitos para a sua
formalização uniformes em todo o território nacional. Os Estados
membros devem atender, tão-somente, aos preceitos contidos nas
respectivas legislações federais, como veremos a seguir.

Temos a esclarecer que o art. 10, inciso IV, da Lei nº 8.069, de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente –, estabelece que os hospitais
e os demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes,
públicos e particulares, são obrigados a fornecer declaração de
nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do
parto e do desenvolvimento do neonato, declaração de “nascido-vivo”,
documento apresentado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas
Naturais por quem declarar junto a este o nascimento de uma criança
ocorrido em hospital.
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A Lei de Registro Públicos, em seu art. 52, indica, em ordem
sucessiva, e não cumulativamente, as pessoas às quais cabe o dever
de fazer a declaração de nascimento, quais sejam o pai, na falta ou no
impedimento deste, a mãe, no impedimento de ambos, o parente mais
próximo, sendo maior e achando-se presente, na falta ou no
impedimento deste, os administradores de hospitais ou os médicos e
as parteiras que tiverem assistido ao parto, pessoa idônea da casa em
que ocorrer, sendo fora da residência da mãe e, finalmente, as
pessoas encarregadas da guarda do menor.

No que tange ao prazo para o registro de nascimento, a Lei de
Registros Públicos, em seu art. 50, estipula para a sua efetivação o
prazo de 15 dias, ampliado a até 3 meses para os lugares distantes
mais de 30km da sede do cartório.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, dispõe, no §
1º e no § 2º do art. 102, que, verificada a inexistência de registro
anterior, o assento de nascimento da criança ou do adolescente será
feito à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da
autoridade judiciária, gozando de absoluta prioridade a regularização
do registro, estando isentos de multas, custas e emolumentos os
respectivos registros e certidões.

A Lei nº 9.534, de 10/12/97, prevê a gratuidade dos assentos do
registro civil de nascimento e de óbito bem como da primeira certidão
respectiva. E, ainda, em seu art. 7º, a referida lei dispõe que “os
Tribunais de Justiça dos Estados poderão instituir, junto aos Ofícios
de Registro Civil, serviços itinerantes de registros, apoiados pelo
poder público estadual e municipal, para provimento da gratuidade
prevista nesta lei”.

Como se vê, já estão previstas na legislação federal medidas que
visam a facilitar o registro de nascimento para os usuários dos
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, uma vez que o
referido ato, segundo a doutrina e a jurisprudência, é essencial ao
exercício da cidadania.

Conclusão
Considerando o exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.282/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.317/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.317/2008
altera o “caput” do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28/8/85, que
reorganiza o Conselho Estadual de Educação e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça 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 o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,
determinou fosse anexado à proposição em epígrafe o Projeto de Lei
nº 675/2007, do Deputado Weliton Prado, por guardarem semelhança
e tratarem de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Fundamentação
O Conselho Estadual de Educação é um órgão autônomo cujos

fundamentos legais encontram-se, inicialmente, no art. 206 da
Constituição do Estado, que estabelece, entre outras atribuições, a de
baixar normas disciplinadoras do sistema estadual de educação,
interpretar a legislação de ensino, autorizar e supervisionar o
funcionamento do ensino particular e avaliar-lhe a qualidade.

No nível infraconstitucional, a competência e a estrutura do
Conselho Estadual de Educação encontram-se disciplinadas na Lei
Delegada nº 31, de 28/8/85. Verifica-se, nesse diploma legal, o
extenso rol de atribuições desse órgão de natureza colegiada, o que,
talvez, motive a ampliação de sua composição, como proposto no
projeto de lei em exame.

O art. 3º da referida lei delegada estabelece que o Conselho
Estadual de Educação é composto por 24 membros, ao passo que o
projeto em comento pretende acrescentar 6, passando para 30
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membros.
A matéria é de iniciativa privativa do Governador do Estado e atende

aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade.
O art. 2º da proposição estabelece que “dos seis membros (...), 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”.

Vale, na oportunidade, transcrever o mencionado dispositivo da lei
delegada: “Art. 4º – O mandato do Conselheiro escolhido na forma dos
incisos I e II do art. 3º é de quatro anos, com término em trinta e um
de dezembro dos anos ímpares, permitida uma recondução”.

Da leitura desse dispositivo, infere-se que a renovação do Conselho
Estadual de Educação é parcial, considerando que o mandato é de
quatro anos e que o término dos mandatos ocorre nos anos ímpares.

O art. 2º da proposição em tela estabelece uma regra de natureza
transitória, para ajustar o mandato dos novos Conselheiros à regra de
mandatos em vigor. Entretanto, na forma como está redigido, poderá
comprometer a harmonia do ordenamento jurídico, prejudicando a
aplicação do art. 4º da citada lei delegada.

Imagine-se que os novos Conselheiros tomem posse em agosto
próximo e que o mandato de três deles se encerre em julho de 2010.
Assim, os Conselheiros que os sucederem não terão mandato de
quatro anos, considerando que a regra estabelece que os mandatos
se encerrem no dia 31 de dezembro dos anos ímpares.

Por essa razão, apresentamos a Emenda nº 1 na conclusão deste
parecer.

Quanto ao Projeto de Lei nº 675/2007, reiteramos o entendimento
desta Comissão já exarado em parecer publicado no “Diário do
Legislativo” em 18/5/2007.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.317/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º – Na primeira investidura dos seis membros acrescidos ao



1321

Conselho Estadual de Educação por esta lei, três terão mandato até
31 de dezembro de 2009, e os outros três, até 31 de dezembro de
2011, a critério do Governador do Estado.”.

Sala das Comissões, 13 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.339/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Juninho Araújo, cria e
determina a inserção de mensagem nas faturas dos serviços da
Cemig e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/5/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do
disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende tornar obrigatória a inclusão de

mensagem de combate à dengue nos formulários das contas de
energia elétrica encaminhadas aos consumidores.

Em que pese à relevância da proposta, que, certamente, contribuiria
para o combate dessa endemia que assola o País, a matéria não se
encontra na órbita de competência desta Casa Legislativa, conforme
veremos mais adiante.

A Constituição da República estabeleceu como prerrogativa da
União a exploração, diretamente ou mediante autorização, concessão
ou permissão, dos serviços de fornecimento de energia elétrica,
conforme se verifica do disposto no art. 21, XII, “b”, daquele diploma.

Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, compete ao
poder concedente – que, no caso, é a União Federal – estabelecer as
regras para a prestação desse serviços, sendo certo que este já se
encontra devidamente regulamentado.

A Lei Federal nº 9.427, de 26/12/96, criou a Agência Nacional de
Energia Elétrica – Aneel –, à qual foi atribuída a competência para
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fiscalizar a produção, a transmissão, a distribuição e a
comercialização da energia elétrica, em conformidade com as políticas
e diretrizes do governo federal. A Aneel, por sua vez, editou a
Resolução nº 456, de 29/11/2000, estipulando as condições gerais
para o fornecimento de energia elétrica. A resolução, ao dispor sobre
o faturamento do serviço, enumera uma série de dados que deverão
constar no mencionado documento, facultando a inserção de outras
informações que a concessionária julgar pertinentes, até mesmo a
veiculação de propaganda comercial.

Verifica-se a desnecessidade de lei para dispor sobre a matéria
constante na proposição em tela, sendo certo que as mensagens
relativas ao combate à dengue poderão ser inseridas na conta de
consumo de energia por mera recomendação do governo estadual.

Ainda que se admitisse a possibilidade de o Estado federado dispor
sobre a matéria, deve ser levado em conta que a proposta afronta o
princípio da razoabilidade, insculpido no art. 13 da Constituição
mineira.

Conforme o parecer exarado por esta Comissão sobre o Projeto de
Lei nº 1.422/2007, de conteúdo similar, a lei, norma que rege a
sociedade, pode receber os mais variados conteúdos, devendo,
entretanto, possuir um fundamento extremamente convincente para
sua edição. No caso em análise, além de a norma legal ser
desnecessária para os fins almejados, versa sobre campanha
educativa cuja veiculação encontra-se na seara de prerrogativas das
autoridades do Poder Executivo. Segundo o professor Luis Roberto
Barroso, “a razoabilidade deve embutir, ainda, a idéia de
proporcionalidde em sentido estrito, que é a ponderação entre o ônus
imposto e o benefício trazido, para constatar se a medida é legítima.
(...) o princípio da razoabilidade permite ao Judiciário invalidar atos
legislativos ou administrativos quando: a) não haja adequação entre o
fim perseguido e o instrumento empregado; b) a medida não seja
exigível ou necessária, havendo meio alternativo para chegar ao
mesmo resultado com menor ônus a um direito individual; c) não haja
proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, o que se perde com a
medida é de maior relevo do que aquilo que se ganha”. (“Temas de
Direito Constitucional”, Ed. Renovar, RJ, 2001, p. 157.)
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Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de tramitação da
proposta nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.339/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 218/2008
(encaminhando emendas ao Projeto de Lei nº 1.973/2007), do
Governador do Estado - Registro de presença - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.413
a 2.415/2008 - Projeto de Resolução nº 2.416/2008 - Requerimentos
nºs 2.468 a 2.509/2008 - Requerimentos das Comissões de
Transporte (4) e de Assuntos Municipais e dos Deputados Lafayette
de Andrada e Carlin Moura - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Carlos Pimenta e Mauri Torres - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Agostinho Patrús Filho, Paulo Cesar,
Antônio Júlio, Carlin Moura e Eros Biondini - 2ª Parte (Ordem do Dia):
1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Lafayette
de Andrada; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos
das Comissões de Transporte (4) e de Assuntos Municipais e do
Deputado Carlin Moura; aprovação - Requerimento do Deputado
Wander Borges; deferimento; discurso do Deputado Fábio Avelar -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
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Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - 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 - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 218/2008*
Belo Horizonte, 21 de maio de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia, emendas ao Projeto de Lei nº 1.973,
publicado no “Minas Gerais” de 28 de dezembro de 2007, que altera
as Leis nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.876, de 27 de
outubro de 2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e
dá outras providências.

Pela ordem, a Emenda nº 1 propõe a criação da Superintendência
de Gestão de Pessoas e Educação em Saúde, que concentrará
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competências atualmente alocadas à Assessoria de Gestão Regional
e à Superintendência de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde,
com vistas a otimizar a adoção de ações relativas aos recursos
humanos envolvidos.

A Emenda nº 2 altera a redação do “caput” do art. 6º da Lei nº
17.357, de 18 de janeiro de 2008, visando facultar ao servidor em
exercício no cargo de Secretário de Escola a opção pela remuneração
de seu cargo efetivo, acrescida de trinta por cento do vencimento do
referido cargo de provimento em comissão.

A Emenda nº 3 propõe alteração da redação do §1º do art. 7º da Lei
nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008, contemplando as hipóteses de
ampliação de jornada de trabalho, de dezesseis para quarenta horas
semanais, e de doze para vinte horas semanais no âmbito da
FHEMIG.

A Emenda nº 4 decorre da necessidade de se regularizar o
pagamento do Adicional de Dedicação Integral no período
compreendido entre a publicação da Lei nº 17.351, de 2008, e sua
respectiva regulamentação, preservando o valor da remuneração dos
servidores que fazem jus à ampliação de jornada no âmbito da
FHEMIG.

A Emenda nº 5 estende aos servidores classificados como
Farmacêuticos e Técnicos de Farmácia a garantia de percepção do
abono de serviços de emergência, no âmbito da FHEMIG,
contemplando, ainda, os Auxiliares de Apoio de Saúde atualmente
lotados nos serviços de urgência e no CTI do Hospital João XXIII.

As Emendas de nºs 6 a 9 objetivam ampliar o quantitativo de cargos
de provimento efetivo da carreira de Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde, da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas
Gerais – ESP/MG, mediante redução proporcional de cargos vagos da
carreira de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde, da
Secretaria de Estado de Saúde.

Finalmente, a Emenda nº 10 amplia o percentual de reajuste
proposto para o vencimento básico dos cargos de nível fundamental e
médio da carreira de Profissional de Enfermagem, em decorrência de
acordo celebrado entre este Executivo e entidades representativas
dos servidores. Ressalte-se que a referida Emenda não faz
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recrudescer o impacto financeiro previsto na proposição original, eis
que a alteração será compensada com a redução de despesas com
contratos administrativos no âmbito da FHEMIG. Aliás, cumpre ainda
notar que a iniciativa como um todo coaduna-se com as disposições
orçamentárias em vigor e, a rigor, com os ditames da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

São estas, Senhor Presidente, as inclusões que proponho sejam
feitas no Projeto de Lei nº 1.973/07, certo de que sua relevância e
oportunidade serão devidamente consideradas por esse Legislativo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei:
“Art. ... - O inciso IX do art. 3º da Lei Delegada nº 127, de 25 de

janeiro de 2007, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “c”:
“Art. 3º - (...)
IX - (...)
c) Superintendência de Gestão de Pessoas e Educação em Saúde.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei:
“Art. ... - O “caput” do art. 6º da Lei nº 17.357, de 18 de janeiro de

2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo

nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão
constante dos Quadros Específicos de que tratam o inciso I do art. 26
da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, o art. 8º-D da Lei nº 15.301,
de 2004, e o art. 1º da Lei nº 6.499, de 1974, poderá optar:

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei:
Art. ... - O § 1º do art. 7º da Lei nº 17.351, de 17 de janeiro de 2008,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º - O servidor a que se refere o inciso II do § 2º do art. 51 da Lei

nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, poderá optar pela ampliação da
jornada de dezesseis para trinta ou quarenta horas semanais, de vinte
para quarenta horas semanais ou de doze para vinte ou vinte e quatro
horas semanais, desde que atenda aos requisitos previstos no “caput”



1328

deste artigo.”
EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei:
Art. ... - Os arts. 10 e 11 da Lei nº 17.351, de 2008, passam a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 10 - Ficam convalidados os pagamentos efetuados a título de

Adicional de Dedicação Integral até a data de publicação desta Lei,
observado o disposto no parágrafo único do art. 11.

Art. 11 - Fica vedado o pagamento do Adicional de Dedicação
Integral a partir da data de publicação desta Lei, ressalvado o disposto
no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - Excepcionalmente, o pagamento do Adicional de
Dedicação Integral aos servidores que tiveram ampliação de jornada
aprovada pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão
e Finanças poderá estender-se até a data de publicação da
regulamentação prevista no § 2º do art. 7º desta Lei.”

EMENDA Nº 5 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
Dê-se a seguinte redação ao art. 12 do Projeto de Lei:
“Art. 12 - Fica assegurado o acréscimo sobre o vencimento básico

de que trata o art. 21 da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005,
pago a título de abono de serviços de emergência aos servidores das
carreiras de Analista de Gestão e Assistência à Saúde, nas funções
de Farmacêutico, Bioquímico, Biólogo e Cirurgião-Dentista com
especialização em cirurgia buco-maxilo-facial; de Técnico Operacional
da Saúde, nas funções de Técnico de Farmácia, Técnico de Patologia
Clinica e de Auxiliar Administrativo; de Auxiliar de Apoio da Saúde,
nas funções de Auxiliar de Patologia Clínica e de Porteiro, e aos
servidores das demais carreiras nele discriminadas.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” estende-se,
excepcionalmente, aos servidores da carreira de Auxiliar de Apoio da
Saúde que tenham percebido, até a data de publicação desta Lei, o
abono de que trata o art. 21 da Lei nº 15.786, de 2005, enquanto
estiverem lotados nos serviços de emergência e no Centro de Terapia
Intensiva do Hospital João XXIII.”

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
O inciso II e o parágrafo único do art. 23 do Projeto de Lei passam a
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ter a seguinte redação:
“Art. 23 - Ficam extintos, no quadro de pessoal da SES:
I - (...)
II - 87 (oitenta e sete) cargos da carreira de Especialista em Políticas

e Gestão da Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 2005.
Parágrafo único - Em virtude da extinção de cargos de que trata o

“caput”, a quantidade de cargos das carreiras de Técnico de Atenção
à Saúde e de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde,
constantes dos itens I.1.2 e I.1.5 do Anexo I da Lei n° 15.462, de
2005, passa a ser, respectivamente, de 1.758 (mil setecentos e
cinqüenta e oito) e 2.465 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco).”

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
O art. 25 do Projeto de Lei passa a ter a seguinte redação:
“Art. 25 - Ficam criados 87 (oitenta e sete) cargos da carreira de

Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, com lotação no quadro
de pessoal da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais –
ESP/MG.”

EMENDA Nº 8 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
O art. 26 do Projeto de Lei passa a ter a seguinte redação:
“Art. 26 - Em função das transformações e criações de cargos de

que tratam os arts 21, 22, 24 e 25, a quantidade de cargos das
carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e de
Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, constante dos itens I.5.1
e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa  a ser,
respectivamente, de 64 (sessenta e quatro) e 120 (cento e vinte).”

EMENDA Nº 9 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
A tabela correspondente ao item I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.462,

de 13 de janeiro de 2005, alterada pelo Anexo II do Projeto de Lei fica
substituída pela seguinte tabela:

* -  A tabela referente ao subitem I.5.2 - (...) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 29.5.2008.

EMENDA Nº 10 AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
As tabelas de vencimento básico correspondentes ao item 1.2.4 do

Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005, alteradas pelo
Anexo I do Projeto de Lei ficam substituídas pelas seguintes tabelas:

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS
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CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE
I.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA

FHEMIG
* - A tabela referente  ao  subitem 1.2.4 - Profissional de

Enfermagem - Carga Horária: 20 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 29.5.2008.

* - A tabela referente  ao  subitem 1.2.4 - Profissional de
Enfermagem - Carga Horária: 30 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 29.5.2008.

* - A tabela referente  ao  subitem 1.2.4 - Profissional de
Enfermagem - Carga Horária: 40 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 29.5.2008.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 1.973/2007.
- Publicada, fica a mensagem em poder da Mesa, aguardando

inclusão da proposição em ordem do dia.
* - Publicado de acordo com o texto original.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência anuncia, com muita alegria, a

presença nas galerias dos atletas mineiros da Associação dos
Deficientes Visuais de Belo Horizonte pré-credenciados para participar
dos Jogos Paraolímpicos Pequim 2008, que têm como parceiros a
Academia Matiolli e a Faculdade Estácio de Sá, e a presença, para
nossa alegria, do atleta Ricardo Matiolli, campeão e recordista mundial
de natação. Também, com muita alegria, anunciamos que, no último
dia 23, sexta-feira próxima passada, aniversariou nosso colega
Deputado Dimas Fabiano; dia 24, sábado, foi a vez do Deputado
Carlos Mosconi; e hoje aniversaria o Deputado Ronaldo Magalhães. A
todos eles felicidades e muito sucesso na vida particular e profissional.
Com muita tristeza, a Presidência anuncia o falecimento do Senador
Jefferson Perez, um ícone do respeito e da ética no Senado Federal,
um exemplo de político para todos nós.

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
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proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.413/2008

Altera o art. 1º da Lei nº 10.116, de 28 de março de 1990, que
declara de utilidade pública a Creche Pequeno Polegar, com sede no
Município de Itaúna.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 10.116, de 28 de março de 1990, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Educacional Infanto-Juvenil Pequeno Polegar, com sede no Município
de Itaúna.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: Por meio da Lei nº 10.116, de 28/3/90, a Creche

Pequeno Polegar obteve o título de utilidade pública estadual.
Entretanto, para atender as disposições do novo Código Civil, fez-se
necessário alterar a denominação da entidade para Associação
Educacional Infanto-Juvenil Pequeno Polegar, após prévia aprovação
em assembléia geral, realizada em 27/9/2005.

Visando à regularização de sua documentação, esperamos contar
com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.414/2008
Declara de utilidade pública a Associação Artesanal Senhora do

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

Senhora do Bonsucesso - Asseb -, com sede no Município de Caeté.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Associação Artesanal Senhora do Bonsucesso - Asseb -,
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com sede no Município de Caeté. Fundada em 2/12/2004, é pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com duração por
tempo indeterminado.

Tem como objetivos a preservação cultural do artesanato e o
aprimoramento de seus associados, pelo trabalho artístico; a
formação de artesãos, dentro de um programa de aprendizado
assistencial, na forma de oficina-escola; e apoiar e promover a
produção e comercialização dos produtos artesanais de seus
associados.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.415/2008
Declara de utilidade pública a Associação Núcleo Mineiro de

Obesidade, 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 Núcleo

Mineiro de Obesidade, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: A instituição que se quer beneficiar, fundada em

10/8/2005, é filantrópica, sem fins lucrativos e eminentemente
assistencialista. Seu objetivo se resume na assistência social, com
ações e políticas públicas de combate da obesidade.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Desde a sua fundação, vem cumprindo fielmente suas finalidades
estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

A instituição espera, com o título de utilidade pública, firmar
parcerias com órgãos do Estado, para as finalidades propostas.

- 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.



1333

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.416/2008
Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

industrialização de máquinas e equipamentos pesados para indústrias
siderúrgicas, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica ratificada a concessão de regime especial de

tributação ao contribuinte do setor de industrialização de máquinas e
equipamentos pesados para indústrias siderúrgicas, nos termos do
art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de
benefício fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro por meio da
Lei nº 4.529, de 31 de março de 2005.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 2008.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS
Nº 2.468/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o ex-Presidente Itamar Franco
pelas ações de estabilidade fiscal que culminaram na declaração do
Brasil como "investment grade". (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 2.469/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Passa-Quatro pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.470/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Paula Cândido pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.471/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Rio Novo pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.472/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
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Rurais do Município de Rio Pomba pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.473/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Rubim pela passagem do Dia do Trabalhador
Rural.

Nº 2.474/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de São João Nepomuceno pela passagem do Dia
do Trabalhador Rural.

Nº 2.475/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Tabuleiro pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.476/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Três Corações pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.477/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Ouro Fino pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.478/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Nanuque pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.479/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Juiz de Fora pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.480/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Jacutinga pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.481/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
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Rurais do Município de Jequitinhonha pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.482/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Itamonte pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.483/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Heliodora pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.484/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Guarani pela passagem do Dia do Trabalhador
Rural.

Nº 2.485/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Elói Mendes pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.486/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Descoberto pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.487/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Conselheiro Lafaiete pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.488/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Bicas pela passagem do Dia do Trabalhador
Rural.

Nº 2.489/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Almenara pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.490/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
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Rurais do Município de Virgínia pela passagem do Dia do Trabalhador
Rural.

Nº 2.491/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Volta Grande pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.492/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Turvolândia pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.493/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Piraúba pela passagem do Dia do Trabalhador
Rural.

Nº 2.494/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Sabinópolis pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.495/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Pouso Alto pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.496/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Perdões pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.497/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Pedra Azul pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.498/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Monte Sião pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.499/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
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Rurais do Município de Malacacheta pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.500/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Lambari pela passagem do Dia do Trabalhador
Rural.

Nº 2.501/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Joaíma pela passagem do Dia do Trabalhador
Rural.

Nº 2.502/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Coroaci pela passagem do Dia do Trabalhador
Rural.

Nº 2.503/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Bueno Brandão pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural.

Nº 2.504/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Bom Jardim de Minas pela passagem do Dia
do Trabalhador Rural.

Nº 2.505/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato de Produtores
Rurais do Município de Baependi pela passagem do Dia do
Trabalhador Rural. (- Distribuídos à Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 2.506/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de
informações sobre as políticas habitacionais adotadas pelo governo,
visando a esclarecer especialmente questões relativas à construção
de moradias populares. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.507/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à
apuração de denúncia apresentada por Fernanda França Ribeiro
contra o Promotor Rodrigo Otávio e Silva. (- À Comissão de
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Administração Pública.)
Nº 2.508/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhada ao Ministério Público Estadual cópia das notas
taquigráficas da reunião realizada por esta Comissão em 15/5/2008
com vistas à apuração de denúncias contra a Fundação Mineira de
Educação e Cultura, apresentadas durante a mencionada reunião. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.509/2008, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo às Secretarias de Educação e de Planejamento com
vistas à revisão salarial do plano de carreira e das aposentadorias dos
Diretores de escolas estaduais.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Transporte (4) e de Assuntos Municipais e dos Deputados
Lafayette de Andrada e Carlin Moura.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Carlos Pimenta e Mauri Torres.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrús
Filho.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, meus amigos, infelizmente, o que me traz a esta tribuna
hoje é um motivo desagradável. Recebi, na semana passada, a visita
do Presidente do Clube Serra da Moeda, Sr. Alberto Carlos Santos
Soares, que me apresentou um problema ambiental grave que vem
acontecendo na Lagoa dos Ingleses, a última represa de águas limpas
na Região Metropolitana de Belo Horizonte e que serve não só aos
belo-horizontinos, aos moradores de Nova Lima, mas também a toda
a Grande BH para a prática de esportes náuticos.

Ao redor dessa lagoa foram desenvolvidos vários empreendimentos
imobiliários num terreno de 35.000.000m². Apenas um dos
investidores, o Alphaville, tem uma área de 4.300.000m². Há uma
ocupação, hoje, de 250 famílias, mas já há projetos aprovados e em
fase de aprovação que, em pouco tempo, duplicarão ou até triplicarão
o número de famílias. Há também novos empreendedores lançando
prédios, condomínios verticais na região.
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A denúncia que recebi traz não só o questionamento, mas também
laudos comprobatórios da qualidade da água, por um certificado de
análise expedido pela empresa Visão Ambiental, que registra que, em
fevereiro de 2007, os coliformes fecais por 100ml, que deveriam ser,
pelo padrão mundial, menos que 5 mil coliformes por cada 100ml,
eram de 16 mil. Em abril desse ano, esse número, que, como já disse,
deveria ser inferior a 5 mil coliformes fecais e totais para cada 100ml,
já passa de 25 mil em cada 100ml. Há também, Sr. Presidente, fotos
que demonstram que esgotos daquele condomínio estão sendo
lançados na Lagoa dos Ingleses.

Este Deputado, ao receber essa notícia hoje, já protocolou na
Comissão de Meio Ambiente uma solicitação de audiência pública, em
que ouviremos o Secretário de Meio Ambiente, a Presidente do Igam,
responsável pelas águas, o Ministério Público, os moradores, os
empreendedores e os investidores.

As informações que me chegam é que a água e o esgoto do
Condomínio Alphaville são tratados não pela Copasa, mas por uma
empresa particular que presta serviço a todos os moradores da região.
É importante, portanto, que chamemos aqui os representantes dessa
empresa de tratamento de água e esgoto para que dê as explicações
necessárias. Recebi, aliás, fotos que mostram lançamento de esgoto
sem nenhum tratamento diretamente nas margens da represa e nas
águas da Lagoa dos Ingleses.

Esta denúncia que trazemos a esta Assembléia é grave. Sem
dúvida, não podemos deixar que aconteça com a Lagoa dos Ingleses
o que aconteceu com a Lagoa da Pampulha e com diversas outras
lagoas e represas no entorno de Belo Horizonte.

Eu, como Líder do PV, com o apoio de meus companheiros de
partido, irei fundo nessa questão a fim de verificar o que vem
ocorrendo e sanar o problema. Não podemos permitir que o
patrimônio do belo-horizontino, dos moradores de Nova Lima e da
Região Metropolitana de Belo Horizonte seja degradado. Esse
patrimônio atrai para nossa região não só esportistas do Brasil inteiro,
mas também visitantes e turistas. Esse patrimônio não pode ser
degradado, muito menos da maneira arbitrária como tem acontecido.

Sr. Presidente, trago-lhes essas denúncias. Tenho informações de
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que a Polícia Ambiental já esteve no local para fazer algumas
medições. Também estiveram lá representantes do Ministério Público
de Nova Lima. Sei da preocupação do Sr. José Carlos Carvalho,
Secretário de Meio Ambiente, assim como da Presidência do Igam e
do Prefeito Municipal de Nova Lima com o meio ambiente. Precisamos
esclarecer esse fato grave. Como já disse, não podemos permitir que
esse patrimônio dos mineiros seja degradado.

Quando fui procurar informações a respeito do tratamento de
esgoto, percebi que nas diversas propagandas feitas pelos
empreendedores e pelos investidores daquelas áreas, que são os
promotores daqueles loteamentos, dos edifícios e dos condomínios
verticais, consta o tratamento de água e de esgoto. É importante,
portanto, que eles venham informar à Assembléia se foi um fato
pontual o ocorrido em fevereiro do ano passado ou se ele vem-se
repetindo. Recebemos um laudo no final de abril deste ano.
Precisamos saber se tem sido lançado esgoto nas águas da Lagoa
dos Ingleses.

Recebi o Presidente, que demostrou muita preocupação com o
problema. Ele mesmo fez questão, juntamente com alguns associados
que o acompanhavam, de coletar a água, que foi verificada pela
empresa Visão Ambiental. O laudo foi assinado pelo engenheiro
químico Rodrigo Antônio Santos e Pontes. A última análise, Sr.
Presidente, data do dia 25 de abril, ou seja, há pouco mais de um
mês. Segundo essa análise, o número encontrado excedia em cinco
vezes o que é determinado pela organização responsável pelas
águas, para o bom uso delas.

É importante uma ação por parte dos Deputados desta Casa.
Sabemos da preocupação e do apreço que os companheiros desta
Assembléia têm para com o meio ambiente. Esta Casa tem realizado
inúmeras audiências públicas. O Presidente da Comissão de Meio
Ambiente tem percorrido o Estado, juntamente com os demais
membros da Comissão. Tenho certeza de que esta Assembléia não
deixará de esclarecer essa questão, mediante marcação imediata de
audiência pública para que os esclarecimentos sejam feitos pelos
empreendedores e pelos moradores da região. Se houver problemas,
que sejam sanados.
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Minha fala de hoje não visa criar alarde ou fazer denuncismo, mas à
solução do problema. Venho a esta tribuna buscar soluções, para que
não sejam mais lançados na represa coliformes fecais, como vem
ocorrendo. São essas as minhas palavras, Sr. Presidente. Agradeço a
oportunidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o

Deputado Paulo Cesar.
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, imprensa presente, público que nos acompanha pela TV
Assembléia, caros atletas paraolímpicos, boa tarde a todos.

Ocupo esta tribuna para fazer dois importantes registros: um muito
triste e outro que é motivo de grande satisfação. É com grande pesar
que presto homenagem a um grande brasileiro, o Senador da
República Jefferson Peres, que morreu no dia 22 de maio, quinta-feira
passada. Jefferson Peres, nosso correligionário do PDT, foi um dos
maiores exemplos de ética e probidade na vida pública, depois da
volta da democracia. Esse ilustre amazonense se destacou em sua
trajetória por defender a moralidade no trato da coisa pública, pela
seriedade com que exercia seu mandato e pela postura ética em
todas as suas atividades na política.

Hoje, na qualidade de Presidente em exercício do PDT em Minas
Gerais, manifesto meu pesar e o de todos os trabalhistas brasileiros
com a perda desse grande homem. Jefferson Peres deixou-nos um
legado importante, pois comungou com os ideais do Presidente
Getúlio Vargas, pai do trabalhismo no Brasil, e de Leonel Brizola, cuja
trajetória segue pautando a ação dos filiados do PDT.

Solicito à Presidência desta Casa que envie à família do saudoso
Jefferson Peres votos de pesar pelo seu falecimento.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Paulo Cesar,
cumprimento-o pelo pronunciamento que faz em nome, acredito, de
todos os Deputados do PDT desta Casa, enfim, em nome de toda a
família pedetista de Minas Gerais, em virtude do falecimento desse
grande Senador da República. É uma pena que, em um momento tão
importante da política brasileira, em um momento em que o
Congresso Nacional é colocado em xeque, percamos uma pessoa que



1342

tinha uma vida íntegra e certamente contribuiu muito para dar
credibilidade ao Senado brasileiro.

O nosso partido está vivendo um bom momento não só no âmbito
nacional, mas também no do Estado de Minas Gerais. Temos
diretórios e provisórias em praticamente todos os Municípios mineiros.
Estamos realizando um trabalho árduo, porém não muito difícil, já que,
quando convidamos um político para se filiar ao PDT, seu nome passa
por uma análise aprofundada e, se não houver nenhum problema, ele
passa a fazer parte do nosso partido. Por isso mesmo, em Minas
Gerais estamos ganhando muitos e bons nomes a fim de compormos
uma belíssima bancada de Prefeitos e Vereadores nas eleições deste
ano. Então, no momento em que o partido está passando por uma
fase tão boa no âmbito tanto do Estado como da União, perdemos
essa referência nacional. Certamente a história de Jefferson Peres, a
história do PDT e a história de Brizola são mais que suficientes para
mostrarmos o nosso partido, bem como para considerar essas
pessoas como referência dentro do PDT.

Acredito que, no andar da carruagem, no desenrolar da política
nacional, nosso partido tenha grandes chances de dispor de nomes
importantes para disputar as eleições para a Presidência da
República. Sabemos que não faltaram convites ao Governador Aécio
Neves. Tantas vezes quantas forem necessárias, iremos convidá-lo
para integrar a chapa pedetista, que com ele comunga as idéias de
trabalho, da importância da probidade e de se ter um passado limpo.
Com certeza o partido terá muito a avançar e apresentará grandes
nomes nas eleições deste ano e de 2010.

Deputado Paulo Cesar, V. Exa. fala em nosso nome. Em nome do
PDT de Minas Gerais, leva o luto pela morte desse grande Senador a
todas as pessoas. A história de Jefferson Peres ficará marcada para
sempre no PDT. Obrigado.

O Deputado Paulo Cesar - Obrigado, nobre Deputado Carlos
Pimenta, com quem tenho a honra de estar junto na direção do PDT
em Minas Gerais, tendo-o como Secretário-Geral. Não só o Senado
Federal, mas todo o Brasil perde com a morte do nosso Jefferson
Peres. Aqui em Minas Gerais, conforme V. Exa. disse, o partido está
em alta. Pela primeira vez temos a honra de presidir o diretório do
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PDT em Minas Gerais, substituindo o Presidente Manoel Costa,
licenciado para continuar a ser Secretário de Estado.

Temos feito um grande trabalho visitando as cidades e participando
de reuniões. O PDT em Minas Gerais tem crescido. Esse é o nosso
trabalho; juntamente com V. Exa., temos andado por todo o Estado
para o crescimento do PDT em Minas Gerais.

Outro registro que faço é que amanhã Nova Serrana estará
recebendo, com muito orgulho, o Secretário Danilo de Castro, que, a
partir das 18 horas, nos honrará com sua presença na cidade para
assinar convênios que permitirão a liberação de importantes recursos.
Essas verbas vão beneficiar não apenas Nova Serrana, que por duas
vezes tive a honra de governar, como várias outras cidades da região.

De fato, também os Municípios de Bom Despacho, Pitangui,
Conceição do Pará, Perdigão e Bambuí, todos do Centro-Oeste
mineiro, além de Matias Cardoso, no Norte de Minas, que tenho a
honra de representar nesta Casa, serão beneficiados com esses
recursos, fruto de emendas, de nossa autoria, ao Orçamento do
Estado.

Nova Serrana terá amanhã atendidas duas grandes e antigas
reivindicações, e a primeira delas é a construção da nova sede da
Apae. A Apae de Nova Serrana atende a centenas de crianças e
jovens do Município e região, realizando um belíssimo serviço social.
A comunidade apaeana nos solicitava que instalações melhores e
definitivas lhe fossem destinadas para poder prestar de forma ainda
mais eficiente e digna os relevantes serviços que há anos vem
oferecendo ao nosso povo.

Outro convênio muito importante para Nova Serrana liberará
recursos para o início das obras da maternidade que vai funcionar
anexa ao Hospital São José. Esta também é uma obra
importantíssima para uma das cidades que mais cresce em Minas
Gerais. Essa maternidade, viabilizada com o apoio e a competência
do Secretário de Saúde, Marcus Pestana, a quem neste momento
agradeço de coração, será referência para todo o setor de saúde
pública do Centro-Oeste de Minas.

Os outros convênios que assinaremos amanhã também terão
grande valor para o desenvolvimento social dessas cidades que
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mencionamos e são fruto da visão de estadista do Governador Aécio
Neves. São recursos que vão permitir a construção de poços
artesianos e de rede de distribuição de água, doação de veículos para
transporte de pacientes, construção de módulos sanitários,
calçamento de vias urbanas, além da iluminação de campos de
futebol e de cobertura de quadra poliesportiva. Portanto, faço aqui
este registro e agradeço ao Secretário Danilo de Castro por nos
prestigiar com sua ilustre presença amanhã em Nova Serrana, em
solenidade que será realizada na sede do Credinova, a partir das 18
horas. E, claro, quero fazer publicamente um grande, um imenso
agradecimento ao nosso Governador Aécio Neves, futuro Presidente
da República, por tudo o que tem feito por Minas Gerais e, em
especial, pelo nosso Centro-Oeste mineiro.

O Governador Áecio Neves saneou as contas públicas mineiras com
o choque de gestão e, dessa forma, conseguiu liberar recursos que
estão sendo aplicados em áreas como a saúde, o saneamento e a
segurança. E são esses recursos que estão transformando Minas
Gerais em um dos melhores Estados do Brasil. Sou testemunha dessa
transformação, pois em nossa região, o Centro-Oeste mineiro, o
governo Aécio Neves, a quem tenho a honra de servir como Vice-
Líder nesta Casa, tem feito a diferença, e os convênios que amanhã
vamos assinar são prova incontestável dessa nova realidade.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Queria inicialmente
cumprimentá-lo, Deputado Paulo Cesar, pelos assuntos que traz à
tribuna, fazendo, de certa maneira, uma prestação de contas às
cidades que representa, além de uma justa homenagem ao Senador
Jefferson Peres, líder político de todos nós, brasileiros. Foi uma perda
lamentável.

O outro assunto de que gostaria de tratar - e irei abordá-lo mais
tarde, ao usar o art. 70 do Regimento Interno - é que acabamos de
protocolar, no início desta tarde, um requerimento pedindo a criação
de frente parlamentar em prol da duplicação da BR-040. É com uma
satisfação muito grande que informamos que, juntamente com V.
Exa., assinaram o requerimento mais 60 Deputados, o que significa
que, de forma bastante importante, estamos iniciando os trabalhos. O
requerimento será encaminhado à Mesa, e solicitamos o seu
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acolhimento. Em seguida, promoveremos o mais rápido possível a
estruturação dessa frente com o objetivo de iniciarmos os nossos
trabalhos para duplicar essa importante rodovia, a BR-040.

Esse assunto tem motivado a realização de várias audiências nesta
Casa. No nosso entendimento, é necessária uma mobilização de toda
a sociedade e de nós, parlamentares, juntamente com os Deputados
Federais, procurando agilizar esse processo de duplicação. É evidente
que sabemos que se trata de um processo bastante complexo. Por
isso mesmo temos de estar atentos e, a cada momento, procurar
vencer a etapa necessária para a sua implantação. Gostaríamos de
salientar que a primeira fase, que é a mais urgente, é o
remanejamento de recursos do DNIT para a elaboração do estudo de
viabilidade técnica, econômica e ambiental, pré-requisito para que o
projeto técnico seja elaborado e posteriormente colocado em licitação.
Esta será a nossa primeira luta: tentar junto ao DNIT o
equacionamento dos recursos, porque somente assim poderemos
prever no Orçamento deste ano recursos para a elaboração do projeto
no próximo ano.

Gostaria de dar essa notícia e agradecer o aparte. Aprofundaremos
essa informação para todos os parlamentares mais tarde, usando o
art. 70. Muito obrigado, Deputado Paulo Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Muito obrigado, Deputado Fábio Avelar.
Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo por essa iniciativa de
criação da frente parlamentar. Com muita honra, assinei o
requerimento com V. Exa. e mais 60 Deputados. Esse movimento de
chamar a atenção do governo federal, das autoridades federais, dos
Senadores, do Presidente da República e dos Deputados Federais é
importante, sim. Fizemos movimento similar objetivando a reativação
do edital de duplicação da BR-262, ligando Betim a Nova Serrana, e
ele surtiu efeito. V. Exa. nos ajudou participando das audiências
públicas e chamando a atenção do DNIT para um edital que estava
parado há mais de um ano. O edital foi à rua, já foi publicado, a
concorrência foi aberta, e já se sabe qual foi a empresa ganhadora.

Nos próximos dias, veremos o início da duplicação da BR-262,
ligando Betim a Nova Serrana. Parabéns por essa movimentação.
Conte conosco, pois, juntos, faremos todo o esforço para que essa BR
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também seja duplicada. Muito obrigado, Deputado. Obrigado, caro
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o que nos traz a esta tribuna diz respeito a uma reunião,
uma audiência pública realizada por duas comissões da Assembléia
Legislativa, as Comissões de Meio Ambiente e do Trabalho, na cidade
de Congonhas.

O governo do Estado tem confiscado várias propriedades, quando
não no todo, 20% delas, sob a alegação de que tem de haver uma
reserva legal ou uma reserva permanente. A população tem aceitado
isso de forma às vezes um pouco tímida, por medo de se manifestar.
Infelizmente, em nosso Estado vivemos a era da ditadura. Uma
ditadura pior que a ditadura militar, já que se sabia quem estávamos
enfrentando: as baionetas do Exército, a ação violenta do Dops e a
Polícia Militar, e, hoje, temos de enfrentar o poderio econômico que se
quer implantar em nível de governo do Estado.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV
Assembléia, em dezembro de 2007, o governo do Estado baixou um
decreto desapropriando 13% da área de Congonhas do Campo, o que
significa 80% das propriedades rurais, sem nenhuma avaliação nem
discussão com a comunidade de Congonhas. Tudo escondido,
debaixo do pano.

O que vimos na audiência de ontem, Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, nos deixa triste de ver que nós, no Estado de Minas Gerais,
não temos o direito à propriedade. Ninguém mais tem direito à
propriedade, principalmente quando se trata de atender ao poder
econômico e às mineradoras. O que vimos e ouvimos em Congonhas
do Campo merece uma reflexão por parte da Assembléia Legislativa e
do governo do Estado, que não pode manter esse decreto da forma
como foi feito. Isso porque na cidade de Congonhas 507 famílias
foram desapropriadas, ou melhor, 4.000ha de terra foram
desapropriados para atender às mineradoras, como, por exemplo, a
CSN, que tira sete vezes mais minérios de Congonhas que a Vale tira,
também em Congonhas, mas que paga dez vezes menos que a Vale
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pela contribuição sobre a exploração minerária.
Ficamos tristes de ver que essas mineradoras estão acabando com

o nosso Estado, mas nós estamos assistindo a isso passivamente. O
governo faz o que pode e o que não pode para atender a essas
mineradoras, que exploram o minério de Congonhas e o levam para
Volta Redonda.

O Governador baixou esse decreto, mas ontem estavam presentes à
audiência o IEF e o Igam, e ninguém sabe de nada. Aliás, alguém
querendo defender o Governador disse que ele não sabia que isso iria
trazer toda essa inquietação social para a região. Dizer que o
Governador não sabe é muito mais grave que o próprio decreto. Se o
Governador assinou sem saber, é grave, e se alguém assinou em
nome dele, é mais grave ainda.

Deputado Lafayette de Andrada, a situação que vimos em
Congonhas é de revolta. Tenho denunciado aqui esses decretos do
governo e as ações equivocadas do sistema ambiental do Estado de
Minas Gerais.

Uma hora, a população vai fazer um levante e enfrentar essa
truculência do governo, como aconteceu em São Tomé das Letras,
onde as comunidades se organizaram para enfrentar a polícia e os
órgãos ambientais, mas a imprensa e outros abafaram. Dois
helicópteros tiveram que sair daqui até São Tomé das Letras para
evitar o confronto. E isso vai acabar acontecendo em Congonhas
porque não há verdade nem explicação no decreto. O próprio Prefeito
disse que está sendo enrolado pelos órgãos do governo, porque não
sabe o que vai acontecer em Congonhas.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - É preciso esclarecer
a falta de informação. Não houve nenhum decreto de desapropriação
ainda. Houve, sim, no final do ano, um decreto declarando aquela
área de Congonhas de utilidade pública para fins de desapropriação.
A divulgação não aconteceu ainda. Vou explicar rapidamente o que é
o projeto.

Há 25 anos que em Minas Gerais não há nenhum grande projeto na
área siderúrgica. O que V. Exa. falou é a pura verdade. As empresas
vêm, retiram o nosso minério e o transportam para outros Estados ou
até o exportam. O objetivo é fazer uma indústria siderúrgica para que
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nós, aqui em Minas Gerais, transformemos esse minério em aço e o
exportemos por um valor infinitamente superior ao do minério bruto.
Esse é o projeto para Congonhas a que V. Exa. se refere.

A questão da desapropriação é a seguinte: há um protocolo de
intenções firmado entre o governo de Minas e a CSN, cuja cópia
entregarei a V. Exa., em que a CSN se dispõe a investir em Minas
Gerais e produzir o aço aqui, construindo a nossa siderúrgica aqui em
Minas, a qual será instalada em Congonhas pela óbvia proximidade
das jazidas de minério no Quadrilátero Ferrífero. O protocolo de
intenções prevê investimento de mais de R$3.000.000.000,00 da CSN
na região, gerando mais de 5 mil empregos diretos. A área ainda não
foi desapropriada, pois apenas foi feito o decreto declarando-a de
utilidade pública. Posteriormente deverá ser feita avaliação do terreno,
e a cada um dos proprietários será apresentado o valor de mercado,
que lhes será pago. A exemplo do que o governo fez em Jeceaba,
quando desapropriou mais de 1.200ha e pagou mais de
R$8.000.000,00 aos proprietários, que eram vários. O governo pagou
“na bucha” o valor de mercado. Em Congonhas foi feito o decreto de
utilidade pública, será feita a avaliação com os proprietários
individualmente e o Estado pagará o valor de mercado. Tudo isso para
a implantação de uma siderúrgica em Minas Gerais, a qual há mais de
25 anos não acontece e agregará valor às nossas jazidas. É isso o
que está havendo lá.

O Deputado Antônio Júlio - É essa a explicação que o nobre
Deputado dá, mas não é a mesma explicação que os órgãos do
governo envolvidos no decreto dão.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Estou com a cópia
do decreto aqui.

O Deputado Antônio Júlio - Estivemos lá ontem, e o Prefeito ficou de
saia-curta, porque as únicas pessoas que podem impedir a instalação
de uma indústria lá são a Prefeitura e a Câmara Municipal, e ele disse
que não consegue obter nenhuma informação. A instalação da usina é
o sonho da região, mas o que foi denunciado é que estão
aproveitando essa desculpa para criar três lagoas de rejeitos de
minério. Congonhas vai-se transformar no grande lixão de rejeitos de
minério, ela vai ter um lixão de minério a 1km das obras do
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Aleijadinho, tombadas pelo patrimônio histórico nacional. Não há essa
explicação que V. Exa. está dando, que até acredito que seja
verdadeira. Mas não é a discussão que fizemos ontem.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Esse projeto está
envolvendo as Secretarias de Meio Ambiente, de Desenvolvimento
Econômico e de Desenvolvimento Social, o BDMG, o Indi, a Gasmig,
a Codemig, a Sedrhu e a Secretaria de Fazenda. Esse projeto é
amplo. Dentro dessa área que está sendo desapropriada estão sendo
reservados mais de 1.200ha para proteção ambiental.

O Deputado Antônio Júlio - O que já há lá. Na verdade, isso é para
enganar o decreto.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Exato.
O Deputado Antônio Júlio - Na verdade, isso é para enganar o

decreto.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Para garantir que

não haverá devastação, ou seja, também há um projeto ambiental. E
não estão fazendo, no jargão popular, pelos cocos, de cima para
baixo. É um projeto que está sendo executado minuciosamente. O
IEF, a Secretaria de Meio Ambiente, enfim, todos estão
acompanhando.

O Deputado Antônio Júlio - Ontem, o IEF estava lá representado e
disse que não sabe de nada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - O representante
que estava lá.

O Deputado Antônio Júlio - Ninguém sabe de nada. Apertou, dizem
que não é com eles, que é com fulano.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Ninguém sabe, mas
o decreto está nas minhas mãos.

O Deputado Antônio Júlio - Esse é mais um decreto do governo
confiscando terras no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Como confiscando,
Deputado Antônio Júlio? Estão fazendo um investimento pesadíssimo.

O Deputado Antônio Júlio - Para atender às mineradoras, Deputado,
para atender à CSN.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Para atender ao
Estado de Minas Gerais, que é lesado na venda de minério bruto.
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Venderemos aço infinitamente superior ao minério bruto.
O Deputado Antônio Júlio - Deputado, Minas Gerais está fechando

os olhos.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Como V. Exa. disse,

é o grande sonho da região; todo o mundo quer e deseja isso.
O Deputado Antônio Júlio - Um projeto nacionalista que o

Governador Aécio Neves poderia realizar, como estadista, seria a
criação de tarifas ou barreiras e a definição de cópias de exportação,
pois estamos exportando o nosso minério de graça, para a China e
para a Europa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Concordo
plenamente. Para acabar com isso, agora farão e exportarão aço.

O Deputado Antônio Júlio - De graça.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Para não levar

minério de graça.
O Deputado Antônio Júlio - Daqui a 50 anos.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - É para já.
O Deputado Antônio Júlio - A CSN tem uma denúncia...
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Um investimento de

R$6.000.200.000,00.
O Deputado Antônio Júlio - Ela sonega o CPM, não sei como se

chama...
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - No Rio de Janeiro,

aqui não.
O Deputado Antônio Júlio - Em Minas Gerais, e não há fiscalização.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Ela não está

instalada aqui.
O Deputado Antônio Júlio - Não se fiscaliza porque hoje as

empresas mineradoras fazem o que querem, o que podem e o que
não podem no Estado de Minas Gerais, aliás, com a complacência do
governo.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Vamos produzir
aço, valorizando-o.

O Deputado Antônio Júlio - Com a complacência dos órgãos
ambientais.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - A legislação federal
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é essa.
V. Exa. é um dos grandes mestres que tenho nesta Casa, portanto

queria dizer-lhe que a discussão deve acontecer, mas com base nos
fatos e nos documentos reais. V. Exa. disse que não teve acesso a
isso, então faço questão de passar-lhe cópia da documentação a que
tive acesso. Lá será feito um investimento de mais de
R$6.000.000.000,00 pela CSN. Passaremos a produzir aço, que é
infinitamente mais valorizado que o minério. Na minha visão, o
governo está indo na direção certa, mas temos que discutir, ver se há
problemas. Caso haja, teremos que desenrolá-los. O fato é que, em
linhas gerais, o que está acontecendo lá é extremamente benéfico
para Minas Gerais.

Não tenha dúvida, levantemos cada questão que surgir, e surgirão
muitas, pois não é uma coisa fácil. Estou falando de um investimento
de R$6.000.000.000,00, que fácil não será. Temos que enfrentar cada
problema que surgir, e não apenas criticar, xingar e olhar por fora.
Enfrentemos, vamos à raiz do problema, para que Minas Gerais
cresça e apareça, como todos desejamos.

O Deputado Antônio Júlio - Estou fazendo isso repercutir, Deputado
Lafayette de Andrada, justamente para discutir o que é melhor para o
povo de Congonhas, principalmente para Minas Gerais, e não o que é
melhor para as mineradoras. Estamos enxergando somente o lado da
exploração minerária no Estado de Minas Gerais, pois não se pode
mais discutir com a Vale, com a CSN, com essas empresas que têm
acabado com o nosso patrimônio. Estamos assistindo ao desrespeito
ao meio ambiente.

O Prefeito disse, de viva voz - ele assinou o protocolo de intenções -
, que não tem informação do que será feito em Congonhas. Isso é
sério.

O que essas 507 famílias farão depois de perderam suas
propriedades? Receberão R$10.000,00, R$12.000,00 e viverão do
quê? Comprarão casa em Congonhas? Deputado Lafayette de
Andrada, essa discussão não está ocorrendo. Sei que V. Exa. teve a
incumbência de vir aqui porque sabia que isso repercutiria, todavia V.
Exa. precisa ter a consciência de que ontem se tentou, por parte do
governo, a não-realização dessa audiência pública. Se não há o que
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esconder, para que evitar a discussão? Devemos discutir, sim. Fomos
lá e dissemos claramente à população que esteve presente - por sinal,
a muitas pessoas que foram desapropriadas - que estávamos ali para
encontrar uma solução, a fim de que menos pessoas fossem
prejudicadas; aliás, do jeito que está, muitas se encontram assim.
Mudaremos o eixo de Congonhas, que deixará de ser Congonhas do
Campo se esse projeto que está sendo discutido for implantado;
certamente, mudará totalmente a rota da população de Congonhas.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, imprensa e público
presente, quero fazer um cumprimento muito especial ao pessoal da
Academia Mattioli, que hoje se encontra presente nesta Casa e que
venceu o vice-campeonato brasileiro paradesportivo, conquistado em
São Paulo, nos dias 23 e 24/5/2008. Vocês são um exemplo, para o
Brasil, dessa juventude campeã e vitoriosa, que vence todas as
barreiras. Sem dúvida alguma, nós, representantes do povo de Minas,
esta Casa e o poder público de Minas Gerais temos a obrigação de
dar-lhes oportunidade. Nesta Assembléia, temos vários projetos
relacionados com a área do esporte, como, por exemplo, o Bolsa-
Atleta, que ajuda essa juventude a mostrar do que é capaz.
Esperamos que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais possa votar
esse projeto.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
obrigado pelo aparte que me concede. Quero corroborar suas
palavras. Hoje recebemos em nossa Casa, na Casa do povo, o Prof.
Ricardo Mattioli, mais de 30 vezes campeão, recordista mundial de
natação, eleito atleta do século na ocasião dos 100 anos de Belo
Horizonte. Com ele, vieram também hoje os atletas paraolímpicos.
Deputado Carlin Moura, com a Academia Mattioli, temos aqui a
Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte - Adevibel -, 13
atletas paraolímpicos, campeões mundiais de natação e deficientes
visuais, que foram campeões da paraolimpíada.

Hoje Minas Gerais tem um quadro de paraatletas superior ao da
maioria dos Estados, e essa classe precisa realmente ser mais
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reconhecida. Eles buscam a criação de um órgão que os represente e
os defenda. Sabemos que, por meio do Governador também, teremos
o apoio da Federação - aliás, precisamos ter ainda mais esse apoio. A
Faculdade Estácio de Sá também tem sido grande parceira. Eles
estão com dificuldade de enviar seus atletas que foram pré-
classificados para a Olímpiada de Pequim, Deputado Carlin Moura.
Muitas vezes, não conseguem ir para as eliminatórias, como no caso
de Uberlândia.

Portanto quero juntar-me a V. Exa. e aos demais Deputados para
que possamos apoiar essa iniciativa, a Academia Mattioli, a Adevibel e
a Faculdade Estácio de Sá. Na verdade, o nosso querido Ricardo
Mattioli adotou os meninos, dá-lhes aula gratuitamente e ajuda na
manutenção deles, todavia esses grandes atletas precisam de um
apoio do nosso segmento - nós, que somos representantes do povo.
Fica aqui o meu registro de apoio e compromisso da luta em prol
dessa classe.

O Deputado Carlin Moura - Cumprimento o ilustre Deputado Eros
Biondini, que está sempre envolvido na defesa dos direitos dos
portadores de necessidades especiais e muito tem contribuído para
isso. Pode contar com o nosso apoio, Deputado Eros Biondini.

O Deputado Ivair Nogueira (em aparte) - Deputado Carlin, também
faço coro com as palavras do nosso querido Deputado Eros Biondini.
Na semana passada, fomos procurados. Estavam presentes os
Deputados João Leite e Eros Biondini, representando a frente
parlamentar da qual V. Exa. faz parte, procurando ajudar, e muito.
Neste momento, notamos que a Academia Mattioli procura fazer um
trabalho em prol daqueles que não têm oportunidade de buscar
recursos próprios. Hoje percebo que Ricardo Mattioli dedica um
tempo, na estrutura que tem, em prol das pessoas que buscam essa
oportunidade. O que foi dito aqui é uma verdade. Há atletas que já
participaram de duas etapas; aliás, com recursos do próprio Ricardo
Mattioli, que busca agora apoio para levar esses atletas para a
terceira etapa em Uberlândia, com um custo que ficará entre
R$10.000,00 e R$11.000,00. Caso esses atletas não compareçam a
essa terceira prova em Uberlândia, ficarão impossibilitados de
participar das Olimpíadas de Pequim. O que percebemos é a luta da
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academia, do Ricardo, na busca de uma entidade que os represente.
É nesse sentido que a Frente Parlamentar do Esporte busca
alternativa, com o seu apoio e o dos demais pares desta Casa. Esse
assunto é muito profundo e merece todo o apoio da Assembléia
Legislativa.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Ivair Nogueira. Deputado, como Presidente da Frente Parlamentar do
Esporte desta Casa, quero dizer que certamente haveremos de
convencer e sensibilizar o governo do Estado e a Secretaria de
Esportes e Juventude para prestarem esse auxílio.

Nobre Deputado Ivair Nogueira, aproveito a oportunidade para
solicitar a inclusão de dois projetos na pauta desta Casa para votação,
os quais considero essenciais para incentivar o esporte amador em
Minas Gerais. Trata-se da renovação da Lei de Incentivo ao Esporte,
ou seja, a modernização dessa lei, que está pronta para vir ao
Plenário desta Casa, e também o projeto que estipula o Programa
Bolsa-Atleta em Minas Gerais. Então, como Presidente dessa Frente
Parlamentar, penso que haveremos de fazer um esforço concentrado
para colocar na pauta esses dois projetos, os quais considero de
fundamental importância para esses jovens que praticam esportes e
dependem do incentivo do poder público.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
gostaria também de cumprimentá-lo pela sua atuação nessa Frente
Parlamentar e dizer da minha satisfação em integrar uma das frentes
mais importantes desta Casa Legislativa.

Nesta oportunidade, também queria prestar a minha solidariedade a
V. Exa., aos Deputados Eros Biondini e Ivair Nogueira e a todos dessa
Frente Parlamentar, que trabalha no sentido de pelo menos minimizar
esse problema que os alunos vêm enfrentando. Com muita honra, sou
aluno da Academia Mattioli. Quero cumprimentar o Prof. Jaime e
todos os alunos presentes. Sou testemunha do trabalho do Ricardo, o
qual fiz questão de acompanhar e conhecer. Vi a dificuldade que ele
tem de levar à frente esse trabalho fundamental e que, na prática, vem
dando resultado importante para nós. Vimos aqui, hoje, que, para
vencer uma etapa em Uberlândia, são necessários apenas
R$11.000,00, e esses jovens correm o risco de não poderem estar lá,
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perdendo assim a oportunidade de participar da seleção para ir a
Pequim. Isso é lamentável. Temos de unir forças. De imediato,
deveríamos marcar uma visita ao nosso Secretário, nosso colega,
pessoa muito sensível, que, com certeza, poderá nos ajudar nessa
fase emergencial, no equacionamento desse recurso para as viagens
à Uberlândia. Em uma próxima fase, poderíamos, quem sabe - estava
trocando idéias com o Ricardo sobre isso -, conseguir junto à
Secretaria um setor, uma área ou um órgão que tivesse representação
efetiva desse setor do esporte.

Quero cumprimentá-lo e dizer que estaremos ao lado de todos os
Deputados que lutam por essa justa causa. Parabéns a todos.

O Deputado Carlin Moura - Obrigado, Deputado Fábio Avelar. Sem
dúvida, a Academia Mattioli, além de formar grandes campeões como
os que estão nesta galeria, contribui também para saúde de muitos. V.
Exa. está com um porte físico de grande nível, mostrando o grande
trabalho da Academia Mattioli. Parabéns a todos.

Sr. Presidente, no tempo que me resta, quero registrar uma
importante visita: mais uma vez, nosso Presidente, Luiz Inácio Lula da
Silva, volta a Minas Gerais. E, como sempre, ele nos traz notícias
alvissareiras. O Presidente Lula, junto com os Ministros dos
Transportes e de Desenvolvimento Econômico, participou hoje, pela
manhã, da inauguração da primeira locomotiva de grande porte
totalmente fabricada no Brasil, na nossa querida Contagem, pela
empresa General Electric - GE.

A locomotiva C44 é um grande empreendimento produzido por
brasileiros, por mineiros, por contagenses. Trata-se de uma
locomotiva de enorme expressão, com grande capacidade para
transportar minério de ferro e cargas. E, nesse ato em que foi
inaugurada essa primeira locomotiva de grande porte, ficou
demonstrado o rumo correto que tem seguido o Brasil e o rumo justo
apontado por nossa economia. A nossa economia está estabilizada,
em processo de desenvolvimento, de crescimento.

O Presidente Lula salientou que, quando assumiu o governo em
2000, a nossa rede ferroviária estava praticamente esquecida e
completamente destruída. A rede ferroviária foi privatizada com
28.000km de trilhos de trem de ferro, mas foi completamente
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sucateada no período em que o neoliberalismo esteve à frente neste
país. Eles fizeram opção criminosa pelas estradas rodoviárias. Vimos
as cargas serem transportadas por 2.000km ou 3.000km por
caminhões, sendo que o correto seria os caminhões servirem apenas
de entreposto entre a estação ferroviária ou entre o transporte naval
de cabotagem neste país.

Consideramos que esse projeto de construção de locomotivas de
grande porte, hoje desenvolvido pela GE em Contagem, é motivo de
orgulho para o Brasil e mostra que o caminho do desenvolvimento
brasileiro passa pelo reforço da sua infra-estrutura.

O Presidente Lula também trouxe a boa notícia de que nesses seis
anos de governo foram 4.000km novos construídos de rede ferroviária
no Brasil: a Transnordestina, a Norte-Sul e a rodovia que ligará Ilhéus
até o porto em Salvador. A Transnordestina ligará o Piauí aos portos
do Ceará e de Pernambuco, mostrando que o transporte neste país
precisa ser feito pela via ferroviária e não da forma como está sendo
feito, criminosamente, especialmente por aquela que hoje domina o
maior monopólio da rede ferroviária do Brasil, que é a Companhia
Vale do Rio Doce. Essa companhia pouco tem utilizado a ferrovia,
deixando-a morrer à míngua e utilizando a BR-040, como vimos na
semana passada. Essa BR está sendo destruída pelos caminhões de
carga. Não há rodovia que agüente. O governo reforma e remodela as
rodovias, mas os caminhões vêm e as destroem. Por quê? Porque se
trata de um transporte equivocado. Esse tipo de transporte tem de ser
feito por ferrovia.

Portanto, consideramos que esse empreendimento, a construção da
maior locomotiva de carga já produzida no Brasil, que hoje foi
inaugurada, será utilizado pelo mercado interno e também para
exportação. A partir de hoje o Brasil passa a ser exportador de
locomotivas de grande porte para a China, o Japão e a Europa. E
repito: essa locomotiva é produzida na cidade de Contagem.

Recebemos também uma excelente notícia divulgada em primeira
hora pelo Presidente Lula.

Através de uma parceria do governo federal, do financiamento do
BNDS e novamente com a empresa General Electric Transportation -
GE - começaremos, na fábrica em Contagem, a fabricar, a produzir
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tomógrafos. Portanto, serão produzidos aqui no Brasil. Deputado
Doutor Rinaldo, um tomógrafo importado, para fazer uma tomografia
computadorizada, custa hoje R$800.000,00, e a maioria dos hospitais
e dos prontos-socorros de Minas Gerais não têm esse aparelho. Ou,
quando o têm, ele fica quebrado, e demora-se, três, quatro, cinco
meses, às vezes até um ano, para se conseguirem peças de
reposição. A partir de agora, os tomógrafos brasileiros serão
fabricados aqui, na nossa fábrica da GE em Contagem. Com certeza,
com essa produção interna, no mercado interno, havemos de reduzir,
pelo menos pela metade, o custo do tomógrafo. Um tomógrafo que
custa R$800.000,00 pode vir a custar R$400.000,00, R$300.000,00 ou
até menos, e com a vantagem de a manutenção e a reposição das
peças serem feitas imediatamente, porque a fábrica estará aqui, no
Brasil.

Assim, a visita do Presidente Lula à fábrica da GE é um ato com
uma impressão forte no seio do povo e dos trabalhadores brasileiros e
mostra que o Brasil realmente reencontrou o caminho do
desenvolvimento. Quero parabenizar a GE e especialmente aqueles
que são os principais responsáveis pela construção desse patrimônio,
os trabalhadores e as trabalhadoras da GE da nossa querida
Contagem. Para construir um Brasil forte e soberano, realmente
dependemos da força do trabalhador e da trabalhadora brasileira,
mineira e contagense. Vocês estão de parabéns. O Brasil e o povo
brasileiro ganham com isso.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, amigos presentes nas galerias, de maneira especial os
atletas paraolímpicos, nossos queridos vencedores na vida e no
esporte; servidores desta Casa; imprensa aqui presente e todos os
que nos acompanham pela querida TV Assembléia - digo que sou um
admirador desse canal, pois é o canal que liga os representantes do
povo aos seus representados; portanto, é o meio de comunicação em
que se pode mostrar aquilo que os representantes do Estado estão
fazendo e, ao mesmo tempo, perceber os anseios e as necessidades
da nossa população.
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Sr. Presidente, antes de comentar um assunto muito importante que
me traz a esta tribuna, gostaria de esclarecer, como Vice-Presidente
estadual do PHS, um questionamento que tem sido feito por várias e
várias pessoas na Grande BH. No último dia 27 de abril, tivemos aqui
a convenção nacional do PHS. Por que a diretoria nacional escolheu
justamente Belo Horizonte para realização desse evento? Porque
queria manifestar aqui a sua decisão de ter na Capital mineira
candidato a eleição para Prefeito, bem como uma chapa completa de
candidatos a Vereador.

Nós, do PHS, temos pré-candidatos em São Paulo, a nossa Zulaiê,
ex-Deputada Federal, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. A
indignação das pessoas e o questionamento que tem chegado à
executiva estadual do PHS têm relação com a ausência do partido na
mídia. Quero apenas tranqüilizar a todos dizendo que o fato de o
partido estar ou não na imprensa não significa que tem ou não tem
candidato à Prefeitura. Então, como representante estadual do nosso
partido, em nome do Deputado Federal Miguel Martini, nosso
Presidente estadual, quero dizer a toda a população que, por ordem
da diretoria nacional do PHS, teremos candidato na disputa pela
Prefeitura de Belo Horizonte, por isso não queremos e não podemos
ficar fora das discussões na principal cidade de Minas Gerais, a nossa
Capital. Teremos uma chapa completa de candidatos a Vereador que
já está definida. Acho até bom que a imprensa não nos coloque nesse
jogo exagerado de especulação, nessa areia movediça em que um
sobe e o outro desce. É necessário que haja uma decisão firme de um
partido sério, independentemente do que está sendo veiculado.

Está decidido que o PHS concorrerá às eleições de Belo Horizonte.
Volto a reafirmar que é bom que essa decisão não tenha sido de cima
para baixo, com especulações e propagandas, mas tenha sido tomada
por uma mobilização do povo. Temos recebido inúmeros “e-mails”,
recados e telefonemas questionando se nosso partido tem ou não
candidato à disputa da Prefeitura da Capital mineira. Temos. O PHS
estará disputando as eleições de Belo Horizonte, mesmo que um dos
jornais da Capital, que há pouco tempo citava oito pré-candidatos à
Prefeitura, não tenha mostrado nosso candidato. Não tem problema.
Quando Davi foi escolhido, aconteceu a mesma coisa. Davi tinha oito
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irmãos, e toda expectativa estava nesses irmãos, que pareciam
maiores, mais fortes e preparados, mas, no final, quem foi escolhido
foi Davi. Ele estava tranqüilo porque era desapegado e sabia que sua
hora chegaria.

Portanto, Sr. Presidente, a pedido da diretoria nacional do nosso
partido, quero reafirmar que em Belo Horizonte, no Rio e em São
Paulo, com a nossa Zulaiê, teremos candidatos à Prefeitura e uma
chapa completa de Vereadores.

O Deputado Agostinho Patrús Filho (em aparte) - Deputado Eros
Biondini, fico feliz de ouvir as declarações de V. Exa. de que o PHS
terá candidato em Belo Horizonte, principalmente porque sei da
qualidade dos filiados ao PHS e também da qualidade de V. Exa., que
vem realizando nesta Casa um trabalho voltado para os menos
favorecidos, os que realmente merecem e precisam da nossa
atenção. O PV também deverá ter candidato em Belo Horizonte,
infelizmente não poderemos estar unidos nesse momento, mas é
importante ressaltar que reconhecemos no PHS, especialmente na
figura de V. Exa., excepcionais nomes para conduzir Belo Horizonte
nos próximos quatro anos. Portanto, quero parabenizá-lo por suas
palavras e dizer que, apesar de o PV provavelmente ter candidato,
termos três nomes neste momento disputando a indicação do nosso
partido, sem dúvida alguma o nome de V. Exa. e o nome do PHS são
importantes que devem ser, com carinho, apreciados pela população
e pela comunidade de Belo Horizonte. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Agradeço a participação, o carinho e o
reconhecimento do Deputado Agostinho Patrús Filho.

Despeço-me do meu querido amigo Ricardo Mattioli renovando o
meu compromisso e os votos de que vocês consigam não só passar
pelas eliminatórias, mas também nos trazer muitas alegrias e vitórias
nas Olimpíadas de Pequim, que estão chegando. Parabenizo, mais
uma vez, a capacidade de superação desses nossos atletas. Ao
conhecê-los, passei a admirá-los. Vão com Deus e que Ele os
abençoe muito.

Sr. Presidente, gostaria de fazer dois convites. No dia 31 de maio
próximo, sábado, acontecerá a 18ª edição do chamado “Cristo é o
‘show’”, um evento da Arquidiocese de Belo Horizonte, idealizado por
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um grupo de jovens há 18 anos, do qual fiz parte e continuo fazendo.
É um evento que está no calendário da Belotur e no calendário oficial
da Arquidiocese. Trata-se de um evento de grande importância na
evangelização no nosso Brasil. Acontecerá no Chevrolet Hall.

Convido, com muito carinho, não só os que estão em casa, mas
também os nobres Deputados, como o Doutor Rinaldo e outros que
nos apreciam nesse movimento e querem participar dele conosco.

Já o dia 31 - estou aqui com um cartaz - será o Dia Mundial sem
Tabaco. Estaremos juntos com a Sociedade Mineira de Cardiologia,
no “Cristo é o ‘show’”, fazendo esse apelo. V. Exa., Deputado Doutor
Rinaldo, é um defensor dessa causa. Todos os anos no “Cristo é o
‘show’” temos uma feira sociocultural com entidades que promovem a
saúde, a vida e a dignidade humana, como o Greenpeace, o
Hemominas, o Família Down, as comunidades terapêuticas e
fazendas de recuperação, entre as quais a Reviver e a Terra da
Sobriedade, e como tantas outras entidades. Este ano estaremos
juntos com a Sociedade Mineira de Cardiologia no Dia Mundial sem
Tabaco. O tema deste ano é justamente “Juventude livre do tabaco”.
Com muito carinho, gostaria de convidar todos a participar dessa
atividade no dia 31.

O desdobramento do “Cristo é o ‘show’” acontecerá no dia 1º,
domingo, a partir das 9 horas, com a inauguração da Rede Canção
Nova Minas, para valorizar o nosso Estado, com uma programação
regional. Às 16 horas teremos missa celebrada pelo Monsenhor Jonas
Habib, fundador da Comunidade Canção Nova. A partir dessa Rede
Canção Nova Minas, haverá toda uma programação das cidades do
interior, dos circuitos históricos e turísticos, bem como da nossa
Capital. É mais um meio de comunicação valorizando Minas Gerais e
as suas riquezas naturais, o que Minas tem de melhor, que é o povo
mineiro, acolhedor e carinhoso.

Assim, é um motivo de celebração a inauguração da Rede Canção
Nova Minas. Hoje são quase 300 retransmissoras em todo Estado, e o
Canal 45 acaba sendo o centro dessa rede, que quer, cada vez mais,
promover a cultura e os valores de Minas Gerais. Dessa forma, não só
convido a todos a participar desse evento, mas também parabenizo a
diretoria da TV Canção Nova, que vem, definitivamente, instalar-se em
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Belo Horizonte, em Minas Gerais, e, com isso, gerar riquezas para o
nosso Estado e, por meio dele, para o nosso Brasil.

Ficam, Sr. Presidente, as nossas considerações. Agradeço o tempo
que V. Exa. me concedeu, reiterando as palavras que a direção
nacional do PHS me pediu que dissesse a todos os filiados e
militantes. Lutemos por uma Belo Horizonte, por uma Minas Gerais e
por um Brasil cada vez mais solidário. 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.

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
2.509/2008, da Comissão de Educação. Publique-se para os fins do
art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.332/2008. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte

solicitando ao DNIT informações sobre o estado legal quanto à
normatização técnica dos acessos rodoviários das mineradoras na
BR-040, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Conselheiro
Lafaiete. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando ao DNIT
informações sobre quando expirou o contrato de manutenção da
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rodovia BR-040, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e
Conselheiro Lafaiete. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando ao DNIT
informações sobre a relação dos lugares onde existem balanças de
pesagem de carga em funcionamento nas rodovias federais que
cortam o Estado de Minas, sobre a existência de processo de licitação
em andamento para a contratação de empresa para instalação,
operação e manutenção de balanças e sobre o local onde elas serão
localizadas. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte solicitando ao DNIT
informações sobre existência de vão aberto no viaduto Vila Rica, na
BR-040 e, existindo, sobre como será fechado. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais solicitando ao
Presidente da Caixa Econômica Federal informações sobre a
viabilidade de cooperação técnica dessa instituição para formação e
capacitação de agentes da sociedade civil organizada, por meio da
União Estadual por Moradia Popular, visando à implementação dos
recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para o
acesso à terra, regularização fundiária e produção da moradia. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Carlin Moura solicitando que o Projeto
de Lei nº 2.317/2008 seja distribuído à Comissão de Educação. 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 Wander Borges, solicitando
a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la ao Deputado Fábio Avelar. A Presidência defere o
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requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Obrigado, Presidente, Deputado José
Henrique. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
telescpectadores da TV Assembléia e público das galerias. Gostaria,
nesta oportunidade, de dar continuação a um tema cujo debate
tivemos oportunidade de iniciar por meio de um aparte a mim
concedido, muito gentilmente, pelo Deputado Carlin Moura.

O assunto diz respeito a todos esses requerimentos agora
aprovados, embora tardiamente, porque todas essas questões hoje
solicitadas formalmente, por meio de requerimentos, de certa maneira
já foram respondidas. Estamos aqui, mais uma vez, para tratar da BR-
040.

Iniciamos, nesta Casa, esse movimento, que culminou com a
criação de uma Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-
040. No início da tarde, protocolamos um requerimento assinado por
61 parlamentares, entre os quais citam-se os Deputados Juninho
Araújo, João Leite, Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura, Bráulio Braz e
José Henrique. Portanto, essa frente já nasce forte e tem como
objetivo lutar pela duplicação da BR-040.

Como sabemos, temos outros desafios. Em primeiro lugar, é preciso
pensar na recuperação emergencial de trechos, que colocam em risco
a vida das pessoas. Refiro-me aos trechos, mencionados pelo ilustre
Deputado João Leite, onde há curvas muito perigosas, além de
inúmeros buracos. Para se ter uma idéia, apenas no trecho
compreendido entre o trevo para Ouro Preto até Lafaiete, foram
registrados 1.257 buracos. Essa situação demonstra a precariedade
em que se encontra a rodovia.

Temos de realizar um trabalho em várias frentes. Em primeiro lugar,
temos de pensar na recuperação imediata desses trechos, com
instalação de sinalização adequada e com a realização de uma
operação tapa-buracos; enfim, com uma operação que vise à
manutenção emergencial, até que se consiga uma solução definitiva
para a rodovia.

Teremos de pensar ainda em outra frente de trabalho tendo em vista
a realização de obras emergenciais de restauração, que seriam
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implementadas com o intuito de promover uma adequação imediata
enquanto se aguarda a duplicação da BR-040. Segundo informações
do DNIT, os recursos para essa finalidade já estão assegurados.

Há outro aspecto que precisamos abordar, qual seja a questão do
transporte de carga pesada, de minério de ferro, na região da Ferteco.
Conforme nos informou o Presidente do Sindiextra, Dr. Fernando
Coura, a iniciativa privada, as empresas que atuam nesse setor
possuem um projeto aprovado e detalhado no Executivo. Ainda
quanto a esse projeto, disse-nos que os recursos estão garantidos e a
licitação já foi realizada. Assim, está-se aguardando tão-somente o
licenciamento ambiental para que a rodovia seja concluída. Essa
rodovia será concluída em terrenos das empresas que atuam na
região e, com essa obra, será eliminado o trânsito de cerca de 80% a
90% de veículos pesados na região, o que trará, de imediato, um
resultado positivo.

Se conseguirmos o licenciamento ambiental no primeiro semestre, a
obra poderá ser concluída antes do período chuvoso. Conversamos
com o Dr. Ilmar, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada, que
nos garantiu que solicitaria à Cemig e à Gasmig agilidade na
anuência, uma vez que os projetos já foram analisados, sem que
fosse encontrada nenhuma anormalidade. Portanto, o projeto poderá
ser implantado imediatamente. Com essas ações, a estrada poderá
ser implantada imediatamente. Esses são os pontos em que teremos
de atuar emergencialmente.

Em médio prazo - e não podemos perder de vista esse nosso
trabalho -, temos a luta pela duplicação da BR-040. Falamos isso
porque sabemos que se trata de um empreendimento complexo. Na
última audiência pública realizada nesta Casa para debater a questão,
oportunidade em que contamos com a presença dos Deputados João
Leite e Juninho Araújo, ficamos assustados com a informação formal
de que no DNIT não existia nem sequer uma ação com vistas à
duplicação da BR-040. Esse fato causou-nos grande surpresa, visto
que sabemos que o empreendimento é complexo e sua
implementação demanda um esforço extraordinário. Por isso é
necessário abordarmos essa questão constantemente.

Com a criação da frente parlamentar, pedimos que a Mesa adote
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urgência no seu acatamento.
A partir daí, estaremos estruturando essa frente para montar nossas

metas e nossa agenda, a fim de que possamos acompanhar e fazer
repercutir o assunto na Casa, conforme compromisso assumido, em
nossa primeira fala. Dissemos que estaríamos aqui, sempre que
possível, em toda oportunidade, comentando a questão, para que o
assunto da BR-040 não desapareça da mídia, como já ocorreu, há
vários anos.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Fábio
Avelar. Gostaria de parabenizá-lo pela oportunidade da iniciativa de
criação da Frente Parlamentar para a Duplicação da BR-040. Os
jornais do final de semana, após esse feriado prolongado, por si sós,
mostram a importância de sua iniciativa. Eles tratam do histórico
número de mortes e acidentes que tivemos nesse final de semana
prolongado, incluindo a BR-040.

Já na sexta-feira, os jornais traziam a notícia de seis mortes na BR-
040; aliás, uma aconteceu no trecho que visitamos com V. Exa.,
Deputado Juninho Araújo. Então houve mortes naquele trecho, e
também atropelamentos. Daí, os protestos que pararam o Anel
Rodoviário de Belo Horizonte, uma das vias que liga a BR-040, a que
vai para Brasília com a que vai para o Rio de Janeiro.

Enfim, houve um número impressionante de acidentes e pessoas
feridas. Nas rodovias federais, tivemos 22 mortes até o domingo, com
164 feridos e 223 acidentes. É algo impressionante o que está
acontecendo. Estamos perdendo muitas pessoas nas rodovias
federais em Minas Gerais, por isso a iniciativa de V. Exa. merece
nosso reconhecimento.

Na verdade, Deputado Fábio Avelar, a situação mostra a falta de
investimentos por parte do governo federal em Minas Gerais. Veja o
que o governo federal liberou para Belo Horizonte, que será uma sede
da Copa do Mundo de 2014: R$200.000.000,00. Mas, para São Paulo,
liberou R$15.000.000.000,00; para o Rio de Janeiro,
R$5.000.000.000,00; para Porto Alegre, R$1.200.000.000,00. Ou seja,
para Belo Horizonte, apenas R$200.000.000,00, para que avenidas
sejam alargadas, para que a nossa cidade seja a sede de uma Copa
do Mundo e possa receber seleções de todo o mundo. Isso é o reflexo
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da ausência do governo federal em Minas Gerais. Nossas estradas
federais estão nessa situação, e eu pergunto por que Belo Horizonte
não receberá de acordo com as outras sedes, como São Paulo, que
receberá a cifra impressionante de R$15.000.000.000,00.

Parabéns a V. Exa. Estaremos juntos nessa Frente Parlamentar, tão
importante em defesa da vida em Minas Gerais e no Brasil, uma vez
que são muitos os brasileiros que se utilizam da BR-040. Muito
obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço ao Deputado João Leite o
aparte e, desde já, a sua participação em nossa Frente. Sabemos da
sua importante atuação nesta Casa, e o seu comprometimento com a
nossa Frente Parlamentar é a certeza de que ela será vitoriosa.
Convocaremos todos os parlamentares da Frente, que, na realidade,
são quase todos os Deputados da Casa, pois 61 Deputados
assinaram por sua criação - um ou outro Deputado não assinou, por
razões que evidentemente respeitamos, mas é uma causa nossa.

Antes de passar a palavra ao ilustre Deputado Juninho, quero falar
da necessidade dessa luta, pois o momento é ainda oportuno.
Sabemos que a primeira ação necessária para o início desse
empreendimento é a contratação do estudo de viabilidades técnica,
econômica e ambiental.

Somente após a conclusão desse estudo é que será dado o passo
seguinte. O primeiro passo poderá ocorrer ainda este ano, se
contarmos com a compreensão do DNIT, e aqui cabe o nosso papel, a
nossa força de mobilização em Minas Gerais e em Brasília, com os
nossos Deputados Federais. É preciso remanejar algum recurso junto
ao DNIT, o que pode ser feito facilmente porque esse estudo não
requer recursos elevados. Se isso ocorrer, poderemos ter previsão no
Orçamento de 2009 para a realização do projeto executivo, definitivo,
que é mais caro: demandará recursos da ordem de R$4.000.000,00 a
R$5.000.000,00. O estudo terá condições de ser concluído ano que
vem e colocado em licitação. Assim, teremos condições de, em 2009,
fazer a previsão no Orçamento para iniciar o empreendimento em
2010.

Vejam os senhores que esse é um empreendimento que será
iniciado, se contar com toda a boa vontade do DNIT e de todos os
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envolvidos, na melhor das hipóteses, no começo de 2010. Por isso, há
necessidade da nossa mobilização constante, e vemos a importância
da criação da frente parlamentar em prol dessa duplicação.

O Deputado Juninho Araújo (em aparte) - Estou aqui hoje para
apoiá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa da criação dessa frente
parlamentar em prol da duplicação da 040. Estivemos com V. Exa. e a
Polícia Rodoviária Federal no local e vimos de perto a situação
precária da BR-040. Faço parte também da frente parlamentar em
defesa da duplicação da BR-381, que é outro corredor da morte.

Temos de fazer algo, não podemos continuar assistindo ao que está
acontecendo nas estradas federais que cortam o nosso Estado, como
a BR-040 e a BR-381, onde muitas famílias perdem pessoas queridas.
Às vezes, famílias inteiras morrem em acidentes nessas estradas.

Como V. Exa. disse muito bem, com todo o esforço possível, ainda
vemos que a solução está longe. Mesmo que o processo seja
deflagrado este ano, como disse V. Exa., a previsão é 2010. Sabemos
que existe burocracia. V. Exa. está de parabéns pela iniciativa, que
certamente recebe todo o apoio desta Casa. Estaremos juntos
brigando, acompanhando e cobrando do governo federal. Estivemos
em Brasília com o Ministro Alfredo Nascimento, que garantiu recursos
para a 381. Agora, está na hora de garantir recursos para a
duplicação da 040. Parabéns. Estaremos juntos a V. Exa. nessa briga.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço a participação do ilustre
Deputado. V. Exa. pode estar certo de que a sua participação, o seu
trabalho será muito importante nessa frente. Como Vice-Presidente de
uma das comissões mais importantes desta Casa, a Comissão de
Transportes, V. Exa. terá um papel fundamental para o êxito do nosso
trabalho.

Gostaria de ressaltar que, se não agirmos de maneira integrada e
rápida, não conseguiremos iniciar essa obra em 2010. Repito que, se
ela for iniciada nesse ano, será uma grande vitória, mas, se nos
descuidarmos, será postergada para 2015, 2020, quem sabe.
Agradeço a participação de V. Exa. e de todos os Deputados que
estão conosco nessa luta.

Saliento que essa frente parlamentar é suprapartidária, ou seja, tem
Deputados de todos os partidos desta Casa. Portanto, não é uma
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bandeira ou uma briga política. O objetivo único dos Deputados de
todos os partidos é ajustar, empenhar esforços para fazer uma grande
mobilização, a partir de Minas Gerais, em Brasília, com os nossos
Deputados, porque sabemos da importância que a BR-040 tem não
apenas para Minas Gerais, mas para o Brasil. Em seus quase 840km
de extensão no nosso Estado, no trecho mais importante, que vai do
trevão de Curvelo até o Rio de Janeiro, faltam apenas 170km.

Trata-se de uma obra relativamente pequena em virtude da sua
importância para Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigado,
Deputado José Henrique.

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. e Srs.
Deputados, pessoas que nos acompanham na Casa do povo mineiro
e que nos vêem pela TV Assembléia. Inicialmente, não poderia deixar
de abordar um assunto que hoje tem sido destaque não só na mídia
estadual, mas até mesmo, em alguns momentos, na mídia nacional, e
que diz respeito à posição do PSDB, o meu partido, em relação às
eleições municipais em Belo Horizonte.

Já me manifestei sobre isso num primeiro momento para falar da
primeira vez que o Governador e o Prefeito Fernando Pimentel se
reuniram e revelaram a intenção de construírem um entendimento em
benefício de Belo Horizonte. Já naquela ocasião eu dizia que o PSDB,
partido do qual, quando da sua fundação em 1988, tive a honra de
participar desde a sua fundação, já disputava e ganhava as eleições
em Belo Horizonte, com Pimenta da Veiga; partido que, ao longo da
sua história, sempre contribuiu com Belo Horizonte e sempre esteve
presente na Câmara Municipal, ocupando, por vezes, a Presidência
daquela Casa. Portanto, tem uma história de compromisso com a
Capital mineira e, de resto, com todo o Estado de Minas Gerais e com
o País. E, hoje, ele tem o privilégio de ter o Governador Aécio Neves
no comando de Minas Gerais.

O nosso Governador teve um gesto absolutamente claro, não
apenas de diplomacia, mas também de grandeza, uma vez que o
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PSDB tem excelentes nomes hoje, como já tinha desde a ocasião em
que dei aquela entrevista há alguns meses. Eu dizia que o PSDB, em
pesquisas publicadas por todos os veículos de comunicação, em
pesquisas independentes, que não são pesquisas feitas pelo PSDB,
aparece como um partido que possui em seus quadros candidatos ou
pré-candidatos que figuram entre os primeiros colocados em qualquer
pesquisa de intenção de voto. Isso não é segredo para ninguém. A
imprensa belo-horizontina e a imprensa do interior de Minas
divulgaram isso de maneira farta.

O Deputado João Leite, nosso colega e parceiro, líder respeitado por
todos os partidos, com uma história impecável não só na vida pública,
mas também no esporte, de maneira exemplar, figura, em todas as
pesquisas em que seu nome é colocado, liderando as intenções de
voto. Da mesma maneira, a figura do Senador Eduardo Azeredo, que
igualmente aparece liderando intenções de voto. Existe ainda uma
série de outros nomes de peso que compõem o governo Aécio Neves
e que são eleitores de Belo Horizonte, que estão habilitados,
vocacionados e comprometidos com esta cidade, para disputar as
eleições e colocar-se em condições absolutamente adequadas para
fazê-lo. Temos convicção de que temos propostas e história de
trabalho para governar bem Belo Horizonte.

Não vim aqui fazer campanha, até porque isso não seria apropriado
para o momento. Vim aqui fazer uma análise do momento que
vivemos e quando se discutem alianças. É legítimo que os partidos
busquem o entendimento, como o PMDB do Deputado Ivair Nogueira,
uma liderança parceira e respeitável, e como o partido do Deputado
Carlin Moura, que discute lançamento da candidatura, absolutamente
legítima, da Deputada Jô Moraes.

E assim por diante. Vivemos um momento em que se discute o
futuro da cidade. Vivemos, na prática, uma aliança que foi aprovada
pelo povo de Belo Horizonte, principalmente porque a população colhe
os frutos de uma aliança que não foi preconcebida politicamente nem
articulada em função do interesse de A ou B, mas uma aliança natural
que se deu entre os governos estadual e municipal. Um governo
estadual comandado pelo Governador Aécio Neves, do PSDB, e um
governo municipal comandado pelo Prefeito Pimentel, do PT. Uma
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aliança que fez com que Belo Horizonte passasse a receber o maior
volume de obras da sua história recente. Talvez, na fundação da
cidade, em tempos idos, em que a proporção de uma obra diante de
uma cidade que se iniciava praticamente do nada, no nosso Curral
del-Rei, alguém como Juscelino Kubitschek pudesse dizer que
estavam abrindo a Avenida Amazonas, construindo uma nova
estrutura na Avenida Afonso Pena. E agora, Belo Horizonte começou
a viver novos tempos com a Linha Verde, com estruturas de
saneamento para resolver um problema histórico da cidade, com
investimentos sérios na área de segurança pública, com diminuição
clara da criminalidade.

A proposta dessa aliança se inspirou nessa preocupação de que
Belo Horizonte vive um momento saudável de diálogo e entendimento,
próprio dos mineiros. E os mineiros do Diretório Municipal do PSDB,
do Diretório Municipal do PT, os mineiros e belo-horizontinos do
Diretório do PSB etc. foram-se manifestando, entendendo que o
diálogo, o entendimento e a busca da construção de uma proposta
que estivesse acima do interesse partidário ou pessoal era boa. A
direção estadual desses partidos seguiu o mesmo rumo.
Curiosamente, e de uma forma até pragmática, aqueles que não
conhecem Belo Horizonte e uma boa parte que nem conhece Minas
Gerais tomam uma decisão contrária, que é colocada como suprema
decisão. A começar pela própria legislação. Pelo que me consta, a
legislação eleitoral é clara: cabe aos diretórios municipais
legitimamente constituídos decidir suas questões municipais. “Ah, mas
há outras questões em jogo”, podem dizer. Sim, há o futuro de Belo
Horizonte.

E o gesto foi feito. Falo por mim. Não tenho o direito de me omitir,
primeiro porque tenho compromisso histórico com o PSDB, tenho a
honra de ser membro desse partido, e de maneira alguma posso
aceitar nenhum tipo de conjetura que coloque o PSDB como mero
coadjuvante ou alguém que não esteja se importando com essa
questão. Estamo-nos importando a tal ponto que um partido que tem
nomes absolutamente qualificados para dirigir Belo Horizonte se
dispôs, em um gesto não apenas de diplomacia, mas de grandeza, a
estender a mão. A mão foi estendida na busca do entendimento. E
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continuo tendo esperança e convicção.
Vejo com alegria a presença do Deputado Roberto Carvalho,

fraterno amigo, com quem já debati de forma calorosa desta tribuna.
Nossas divergências poderão continuar a existir, o que constrói as
possibilidades de avanço da democracia. A dialética, já dizia Karl
Marx, nos inspira a dar um passo adiante, ou nos impulsiona, mas,
com certeza, a capacidade de entendimento nos fortalece. E é esse o
momento que Belo Horizonte vive.

Por isso digo que mantenho, com muita clareza, a esperança de que
o bom-senso prevaleça. Isso não apaga a grandeza das figuras do
PSDB e do PT, partidos com histórias próprias e capacidade própria
de lançar seus candidatos, que não podem ser mal interpretados por
aqueles que não conhecem a nossa realidade, que não vivem aqui,
que têm outros interesses a pautar esse tipo de decisão. É preciso
que isso fique claro, porque muitas vezes o nosso silêncio pode
parecer uma concordância com os que apregoam que esse tipo de
aliança só interessa a um ou a outro. Esse tipo de aliança implica o
sacrifício de uns e de outros. O gesto político de grandeza tem de ser
construído, muitas vezes, com sacrifício. Desde o primeiro momento,
nós, do PSDB, compreendemos isso.

Não mudei o meu discurso. O que eu disse aqui, hoje, também o
disse numa entrevista na TV Assembléia há mais de três meses. Sr.
Presidente, pode rever a fita, que está disponível nos anais desta
Casa. O Governador Aécio Neves faz um gesto que mostra
compromisso com a Capital mineira e que é exemplo para Minas e
para o Brasil; um gesto que não se tem como apagar mais, não pode
e não será submetido a nenhuma executiva e a nenhum diretório.
Esse gesto já se consagra e registra o seu valor não apenas na
história, mas no exemplo claro que da. Não podemos fazer política
com rancor, com mágoa ou com o pragmatismo de que queremos, em
2010, este ou aquele. E agora, em 2008? E Belo Horizonte? E as
obras que ainda precisam ser feitas e que vemos, com clareza, que
podem ser construídas quando há entendimento? E o fruto ser colhido
pela população? Isso não exclui outros atos de aliança e propostas
legítimas, como a da Deputada Jô Moraes, que também busca seus
arcos de aliança, o que é natural.
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Deputado Carlin Moura, sou do PSDB, e tive a honra, em duas
eleições para Prefeito de Divinópolis, de ter o apoio do PCdoB. Tenho,
até hoje, o maior respeito pelos seus quadros, como tenho por V.
Exa., e como tive pelo PT, na primeira eleição vitoriosa, quando o
partido fez parte da nossa administração. A minha convivência com os
colegas do PT é extremamente respeitosa e ética, o que não me tira a
liberdade e a obrigação de fazer as minhas críticas ao governo do
Presidente Lula, mas não de forma cega, a ponto de não enxergar os
seus méritos, as suas obras.

Nasci em São Tiago, que nos dizia: “Mostre-me a sua fé sem obras,
e eu lhe mostrarei minha fé pelas minhas obras”. Essa é a verdadeira
fé, com obras. É isso que a população quer quando se discute um
processo eleitoral. Qual é a possibilidade de resultado que teremos,
além do anúncio de um vencedor? Qual é a possibilidade de
prosperidade da Capital mineira, que se anuncia com a pretensão de
sediar a Copa do Mundo? Será que é a mesma capacidade que vimos
estampada numa manchete do jornal “Estado de Minas”, na semana
passada, intitulada “Gol contra”? Quem sabe isso já reflete um pouco
esse tipo de comportamento? Isso me preocupou profundamente. A
manchete dizia “Gol contra” porque, de alguns bilhões - parece-me
que algo na casa de R$100.000.000.000,00 - que se anunciavam para
algumas Capitais do Brasil no PAC, no programa de preparação, entre
outras coisas, para a Copa do Mundo, para Belo Horizonte estão
destinados apenas alguns mil reais, uma quantia insignificante,
ridícula, absurda, diria criminosa. Não se faz política distribuindo-se,
discriminadamente, o dinheiro que é do povo brasileiro. Vocês leram
isso não só no “Estado de Minas”, mas em outros jornais. São Paulo,
por exemplo, Estado vizinho e rico, está recebendo 100 vezes mais
que Belo Horizonte. Precisamo-nos unir em Belo Horizonte, em Minas
Gerais. O povo quer essa atitude de todos nós.

Entendi o gesto do Governador desta forma: uma união em prol dos
resultados das obras. Essa é a verdadeira fé que me motiva a
continuar no PSDB, a fazer política e a acreditar que podemos e
devemos trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas,
daqueles que acreditaram, votaram ou não em nós, a fim de que
tenhamos um País mais justo e uma sociedade mais transparente e



1373

ética na prática e não só na teoria.
Portanto, como Deputado do PSDB, fica registrado o meu

sentimento de que não podemos e não devemos perder o trem da
história, mas insistir em buscar o entendimento, deixando, ao mesmo
tempo, absolutamente claro que o PDSB teve e tem nomes
apropriados para disputar e ganhar as eleições de Belo Horizonte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, retornamos a esta tribuna
para fazer uma reflexão. Como brasileiros, militantes e parlamentares
do PcdoB, também acompanhamos com muita atenção o desenrolar
dessa questão da aliança PT-PSDB. Temos profundo e absoluto
respeito pelas instâncias democráticas desse grande partido que é o
PT. Falo da nossa compreensão da decisão de ontem da executiva
nacional do PT, que, de forma muita clara, reflete o sentimento e a
coerência que na esfera nacional o partido tem demonstrado no
transcorrer dos últimos anos - aliás, uma coerência que vem ao
encontro de uma demarcação de que há diferença dos projetos
políticos em curso no País. Acredito que essa coerência demonstrada
na resolução da executiva de ontem será provavelmente referendada
pela decisão do diretório nacional na sexta-feira. Percebemos que
essa decisão também reflete a opinião da grande maioria da militância
do PT, que, numa democracia, ou seja, num Brasil amplamente
democrático e redemocratizado, acredita ser importante mostrar as
diferenças entre os projetos políticos em curso, entre o projeto político
que o PT representa, a bandeira que esse partido empunha e o que
historicamente o PSDB representou, especialmente na esfera
nacional. Aliás, o povo tem a compreensão de que o PT representa a
bandeira da inclusão social, da defesa dos trabalhadores, do
desenvolvimento e do crescimento nacional; por outro lado, o PSDB,
especialmente quando esteve à frente deste país, representou os
interesses do grande capital financeiro, daqueles que não queriam o
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desenvolvimento do Brasil. Podemos constatar isso na prática.
Já estive nesta tribuna para falar sobre a inauguração da nova

locomotiva da GE; aliás, o Presidente Lula veio inaugurá-la. Nesse ato
fica muito clara a diferença dos projetos em curso. Naquela época,
quando o PSDB esteve à frente do poder, o País foi praticamente
destruído e à falência. Naquele ato, o Presidente Lula já dizia que,
quando assumiu em 2000, a plataforma de construção e de reforma
de navios da Petrobras estava praticamente desativada. Uma
plataforma que outrora já teve 36 mil trabalhadores estava, em 2000,
apenas com 1.800. Nenhum navio era construído naquela plataforma,
mas sim em Cingapura. Com a visão da defesa da soberania nacional
e dos interesses da economia do País, o Presidente Lula reativou a
construção da plataforma da Petrobras no Brasil, que hoje voltou a ter
40 mil trabalhadores. Essa é a diferença de projeto.

Quando o Presidente Lula assumiu a Presidência, em 2000, disse
que a Coobrás, uma fábrica no ABC paulista, uma das maiores
produtoras de trilhos de linha de trem de ferro, estava praticamente
fechada naquela época. O Presidente Lula retomou a produção de
trilhos, o desenvolvimento econômico, a necessidade do Brasil de
desenvolver-se com as próprias pernas e a necessidade de o Brasil
valorizar a sua força de trabalho, o mundo do trabalho. Essa é uma
diferença que faz conta numa democracia, que faz conta na defesa
dos projetos políticos. Não podemos compreender a relação de
administradores e gestores simplesmente como uma relação
institucional. O Prefeito de uma cidade, o Governador de um Estado e
o Presidente da República, até por um papel constitucional, devem
manter uma relação de cordialidade, de harmonia e de respeito. Isso é
sempre muito bem-vindo numa democracia, e o Brasil está maduro
para isso. Mas daí a dizer que não há diferença nos projetos políticos
é um desserviço à Nação brasileira, à democracia brasileira.

Então, temos plena compreensão de que o Diretório Nacional do PT
tem refletido muito e de forma coerente sobre essa grande
contradição que está no seio da militância, no seio da esquerda
brasileira. Repetimos, somos apenas espectadores e temos plena
confiança de que esse grande partido da democracia brasileira, o PT,
saberá, e já o está sabendo, fazer esse debate amplo, fraterno e
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democrático. Com certeza haverá de prevalecer o entendimento do
que é melhor para o Brasil, de que há diferenças no projeto, de que o
PSDB é diferente do PT, e isso o povo brasileiro bem sabe e sempre
soube, conforme o resultado das urnas.

Um outro exemplo também das diferenças é o tratamento que
dispensamos aqui ao governo de Minas, que tem à frente o PSDB. Na
quarta-feira, esta Casa realizou na Comissão do Trabalho uma
audiência pública a fim de discutir a situação dos trabalhadores da
MGS, empresa pública com a função de terceirizar o serviço do
Estado. Os seus trabalhadores prestam serviço terceirizado para o
Estado. Nessa audiência, talvez uma das maiores audiências públicas
a que tive a oportunidade de assistir nesta Casa, estavam presentes
mais de 500 trabalhadores da MGS, que, por intermédio do seu
sindicato de classe, fez uma série de denúncias de desrespeito aos
trabalhadores, de perseguição da empresa, de más condições do
trabalho, de demissões imotivadas, de descumprimento de normas
básicas da legislação trabalhista, de más condições no centro
operacional da MGS, aliás denúncias de utilização dessa empresa
para fins que não propriamente os dela. Para trabalhar nessa
empresa, a maioria daqueles trabalhadores submetem-se a um
processo seletivo, o concurso público. O que estamos constatando é
que esses trabalhadores estão sendo demitidos e, em seus lugares,
estão sendo colocados outros. Faz-se concurso após concurso, e
demite-se uma pessoa para colocar outra no lugar. Aliás, há denúncia
grave de que há pessoas que ocupam postos de trabalho sem
concurso público, sem processo seletivo.

Há denúncias, por exemplo, Sr. Presidente, de que a MGS está
sendo utilizada para fins de interesses políticos, para nomeações
políticas na empresa. São denúncias muito graves, que demonstram
que Minas precisa avançar. Ficamos muito preocupados com essas
denúncias, pedimos que fossem enviadas - e serão enviadas - as
notas taquigráficas dessa audiência pública ao Ministério Público do
Trabalho, a fim de que se investiguem essas denúncias.

Sr. Presidente, protocolei imediatamente um requerimento
solicitando à Mesa, ao Presidente desta Assembléia Legislativa de
Minas Gerais a nomeação de uma Comissão Especial de Deputados
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para averiguar a situação desses trabalhadores da MGS.
Protocolamos o pedido e esperamos que o Presidente, a Mesa e o
Plenário desta Casa tenham sensibilidade para formar imediatamente
essa Comissão Especial para investigar as denúncias aqui formuladas
pelos trabalhadores da empresa MGS.

Sr. Presidente, fiquei pasmado. Durante a audiência pública, os
próprios trabalhadores tiveram a precaução de fazer uma lista de
presença com os nomes de quem compareceu à Assembléia, porque
estavam com medo de sofrer represália por parte da empresa.
Preocupados com isso, pediram a confecção de uma lista de
presença. Comprometemo-nos em garantir a integridade desses
trabalhadores.

Mas, Sr. Presidente, a audiência pública se realizou quarta-feira.
Veio o feriado da quinta-feira emendado com a sexta-feira.

O Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da MGS, Sr. Felipe
Fernando Oliveira, compareceu à audiência pública e prestou
depoimento diante da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social, o que foi muito importante para que tomássemos
conhecimento da realidade.

Pois bem, estávamos preocupados com a hipótese de que a MGS
perseguisse alguém. Lá, ponderamos pessoalmente com os dirigentes
da MGS e solicitamos que não houvesse esse tipo de comportamento.
Mas, pasme, Sr. Presidente, ontem, segunda-feira, o Diretor do
sindicato, Sr. Felipe Fernando de Oliveira, veio ao meu gabinete
comunicar que foi perseguido. A empresa o advertiu sob a seguinte
alegação: “Pela presente fica V. Sa. advertido por ter fotografado, no
dia 20/5/2008, as dependências da empresa localizada na Rua
Paracatu, 528, Barro Preto, sem autorização da chefia imediata”.

Primeiramente, é muito estranho esse tipo de advertência, porque a
empresa não apresentou comprovante de que o Diretor tivesse
fotografado as dependências da empresa. Em segundo lugar, se é um
dirigente sindical que está aqui em defesa dos trabalhadores, não vejo
mal - caso o tivesse feito - em fotografar as dependências de uma
empresa pública do Estado de Minas Gerais, que está descumprindo
a legislação trabalhista e colocando os trabalhadores em condições
inadequadas. Que empresa é essa? Que democracia é essa? Mesmo
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que ele tivesse fotografado as dependências da empresa? por que
haveria de ser advertido por escrito pela Diretoria da MGS? Isso não
faz sentido.

E há mais: além de ter sido advertido sob a alegação apresentada,
foi também advertido porque faltou no dia 21/5/2008, sem justificativa.
No dia 21/5/200, realizou-se a audiência pública. O trabalhador estava
aqui na Assembléia, que é uma Casa pública, do povo, convocado e
convidado por nós, Deputados, por este Deputado, pela Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Fomos nós que o
convidamos, como trabalhador e Diretor, para aqui estar. Esse
trabalhador foi punido porque faltou indevidamente ao trabalho? Ele
estava a serviço do povo mineiro. Esta Casa é o espaço onde
fazemos o controle público das empresas deste Estado, o controle da
administração pública. A Assembléia Legislativa tem a obrigação
constitucional de fazer o controle público das empresas. Se há
denúncias de irregularidades na empresa MGS, é nossa obrigação,
como parlamentares, verificar e apurar os fatos, com a devida cautela.
E também é obrigação do Sindicato dos Trabalhadores fazer essas
denúncias.

Então, mais uma vez, a MGS demonstra que não está
correspondendo à modernidade das relações trabalhistas em pleno
século XXI. Não podemos permitir que uma empresa pública do
governo de Minas Gerais tenha um comportamento pior do que muitas
daquelas “gatinhas”, como são chamados aí fora as empresas que
não respeitam os sindicatos, que não respeitam os trabalhadores e
que os tratam como caso de polícia. Isso não pode ser permitido em
Minas Gerais, em pleno século XXI.

Nesse aspecto, Sr. Presidente, estamos estarrecidos com essa
questão da MGS. Vamos tomar todas as providências cabíveis e
esperamos que a sensibilidade do governo de Minas Gerais
prevaleça, para imediatamente suspender a advertência aplicada ao
Diretor do sindicato, Felipe Fernando Oliveira. Esperamos também,
Sr. Presidente, que o nosso requerimento de instalação de Comissão
Especial para averiguar essas denúncias seja imediatamente
aprovado e a comissão seja instalada, para que possa fazer o seu
trabalho. Pedimos publicamente o apoio do Líder da Maioria,
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Deputado Domingos Sávio, para nos ajudar a resolver essa questão.
Isso é importante para a democracia, Deputado Domingos Sávio. Na
defesa dos trabalhadores, sem dúvida nenhuma, não podemos ter
partidos políticos, temos de ter coerência absoluta.

Quanto debate político dos projetos em curso do Brasil, o que foi
feito pelo PSDB na época do Fernando Henrique Cardoso e o que tem
sido feito com o Brasil no governo do Lula, sem dúvida nenhuma é um
debate que nos interessa e que a diretoria nacional do PT e sua
executiva nacional têm feito de forma muito acertada. Em uma
democracia, compete ao povo escolher o seu lado. O povo brasileiro
tem demonstrado muita sabedoria, muita inteligência e muita
sensibilidade e tem escolhido o lado certo: o lado do trabalhador, o
lado do povo, o lado do progresso e do desenvolvimento econômico.
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 28, às 9 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras da
Deputada Rosângela Reis - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Varlen Vidal - Apresentação musical - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Doutor Viana - José Henrique - Ademir Lucas - Antônio Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada - Rosângela Reis - Sebastião Costa.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Lafayette de Andrada, 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.
Varlen Vidal, Defensor Público-Geral em exercício; Fernando Calmon,
Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos - Anadep
-; Eduardo Cyrino Generoso, Diretor-Presidente da Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais - Adep -; Alisson Wander
Paixão, Chefe da Defensoria Pública da União em Minas Gerais;
Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública
de Minas Gerais; e Deputado Ademir Lucas, Defensor Público
aposentado; e a Exma. Sra. Deputada Rosângela Reis, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Defensoria

Pública do Estado pelo transcurso do Dia Nacional da Defensoria
Pública.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional

acompanhando o vídeo gravado pelo Coral da Assembléia, sob a
regência do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Rosângela Reis

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando nosso
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Varlen Vidal,
Defensor Público-Geral em exercício; Exmo. Sr. Fernando Calmon,
Presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos - Anadep
-; Exmo. Sr. Eduardo Generoso, Diretor-Presidente da Associação dos
Defensores Públicos - Adep -; Exmo. Sr. Alisson Wander Paixão,
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Chefe da Defensoria Pública da União em Minas Gerais; Exmo. Sr.
Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública
de Minas Gerais; Exmo. Deputado Ademir Lucas, Deputado de grande
valor, por quem temos uma admiração enorme nesta Casa - hoje
fiquei sabendo que V. Exa. é um Defensor Público aposentado do
Estado; a você, o nosso apreço e admiração -; Exmo. Deputado José
Henrique, que também está aqui nesta sessão tão especial
homenageando todos os Defensores Públicos de Minas Gerais, é com
enorme satisfação que estamos aqui hoje para comemorar o Dia
Nacional da Defensoria Pública, celebrado no dia 19 de maio, e
homenagear não apenas a Defensoria Pública de Minas Gerais pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo, mas também todos
aqueles que contribuem para dignificar ainda mais essa
especialíssima profissão, cujas funções remetem diretamente aos
pressupostos de uma democracia.

Ao prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e
gratuita aos necessitados, por meio de orientação jurídica, postulação
e defesa de seus direitos e interesses, em todos os graus e instâncias,
a Defensoria Pública torna-se o mais importante instrumento de
democratização do acesso à Justiça, e seus membros, os Defensores
Públicos, imprescindíveis agentes de transformação social,
contribuindo para o combate às desigualdades. O acesso à Justiça,
um direito básico do ser humano, garantido com eficiência e
qualidade, é um desafio cujo enfrentamento deve ser diário, levando-
se em conta que esse acesso não se limita à possibilidade de ajuizar
demandas ao Poder Judiciário, mas compreende também o
conhecimento dos direitos e da maneira de exercê-los e a
disponibilização de formas alternativas para a solução de litígios.

O Defensor Público não é responsável apenas pela defesa judicial
de um indivíduo carente economicamente, mas também pela
informação, mediação, consultoria e prevenção, indo ao encontro da
população necessitada para ajudar a resolver os conflitos que a
envolvem.

A Constituição de 1988 foi a lei responsável por prever a oferta
desse instrumento de busca da igualdade jurídica e de inclusão social,
e, somente 16 anos depois, com a reforma do Judiciário - Emendas
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Constitucionais nºs 41 e 45/2004 -, a preocupação com a valorização
e o fortalecimento das Defensorias Públicas foi traduzida em normas
legais, que garantiam a autonomia orçamentária e administrativa a
essas entidades.

Muito já se alcançou depois disso, e quero destacar os avanços
obtidos no governo Aécio Neves, com a melhoria das instalações e
equipamentos da Defensoria Pública, especialmente na Capital, e a
valorização dos Defensores e servidores. Entretanto, muito também
ainda precisa ser feito para garantir o alcance do cumprimento da
importante missão da entidade. Basta lembrar que valorizar a
Defensoria Pública é valorizar o cidadão. Atualmente, a Defensoria
Pública de Minas Gerais está presente em 132 das 294 comarcas
existentes no Estado e conta com núcleos especializados, na Capital
e no interior. O Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação
de Violência - Nudem - está presente em Belo Horizonte, Itajubá, João
Monlevade e Montes Claros. Na Capital mineira, a Defensoria Pública
de Minas Gerais conta ainda com os núcleos especializados de
proteção ao idoso e aos portadores de deficiência; de proteção à
infância e juventude; de crimes; de direitos humanos e do direito do
consumidor. No interior, o atendimento é realizado diretamente pelo
Defensor Público e varia conforme o porte da comarca e a quantidade
de Defensores em atuação.

Para se ter uma noção da necessidade dos serviços da Defensoria
Pública no Estado, basta lembrar que o público por excelência para o
qual é voltado esse trabalho consiste naquele que não dispõe de
recursos para custear o pagamento de advocacia privada. Nessa faixa
estão incluídos, para efeito formal de aplicação da lei, os
desempregados e aqueles que recebem até três salários mínimos.

Mesmo nas regiões com alto Índice de Desenvolvimento Humano -
um padrão que considera, além da renda, os fatores longevidade e
educação -, até 85% das populações chegam a receber até três
salários mínimos. E a Defensoria Pública, como já dissemos, é um
dos maiores aliados que o Estado possui para o combate à
desigualdade econômica e social e o rompimento de múltiplas
exclusões. Milhares de assistidos vão diuturnamente buscar soluções
na Defensoria, sem contar os que dela precisam e simplesmente a
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desconhecem ou, mais grave ainda, desconhecem seus direitos.
Em 2007, a Defensoria Pública de Minas Gerais realizou 891.887

prestações jurídicas, assim consideradas as orientações jurídicas,
peças processuais e atos judiciais praticados. Suas atribuições
aumentaram gradativamente desde a aprovação da PEC de reforma
do Judiciário, em 2004. Hoje, a Defensoria Pública de Minas pode
decidir sobre sanções disciplinares aplicadas a seus Defensores
Públicos ou servidores, prover cargos iniciais da carreira, elaborar a
folha de pagamento de seus membros e servidores e compor, por ato
próprio, seus órgãos de administração superior.

Mas sua autonomia ainda não é exercida na plenitude, diante da
impossibilidade de propor ao Legislativo projeto de lei para criação ou
extinção de cargo de seus membros e servidores, de fixar os
vencimentos destes e de determinar a abertura de concurso para
ingresso na carreira. Hoje, a Defensoria Pública faz sua proposta
orçamentária, mas, ao contrário do que ocorre com os demais entes
autônomos, ela não tem caráter vinculativo. Para isso é necessário
uma alteração na lei estabelecendo o percentual da receita corrente
líquida do Estado que caberia à Defensoria para gastos com pessoal.
São questões que contribuem sobremaneira para o fortalecimento da
estrutura da entidade e o cumprimento eficaz da sua missão.

O Governador Aécio Neves tem dado importantes contribuições, a
exemplo da abertura de concurso em 2006, com provimento de 160
cargos. E novo concurso tem edital previsto para ser lançado em
junho, para provimento de outras 150 vagas, o que é muito
importante, pois vale lembrar que o número de Defensores Públicos
hoje no Estado é bastante inferior às vagas criadas por lei, em 2003.

Como representante do povo mineiro, especialmente da população
do Vale do Aço, nesta Casa Legislativa tenho procurado dar minha
contribuição para que eles possam contar com o prestimoso serviço
da Defensoria Pública. A homenagem que ora fazemos tem também o
intuito de divulgar o trabalho da entidade, para que mais necessitados
possam recorrer a ela.

Gostaria de fazer o registro da atuação da Adep. Quero parabenizar
o Dr. Eduardo Cirino pela condução serena, habilidosa e firme na
defesa dos interesses de sua classe.
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Quero parabenizar também o Dr. Leopoldo Portela pelo trabalho
brilhante à frente da Defensoria Pública. Como Presidente da
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e como
representante do povo mineiro, não podemos deixar de esclarecer o
motivo que nos trouxe até aqui e que diz respeito ao terceiro setor,
que é a defesa de Minas e da sua área social.

Não posso deixar de enaltecer todos os Defensores Públicos pelo
brilhante trabalho que têm realizado no Estado de Minas Gerais.
Trabalho esse tão nobre e de fundamental importância, como já disse
antes. Com esta reunião, encerramos hoje a semana dedicada à
Defensoria Pública, a seus membros e servidores, na certeza de que
é, cada vez maior, o reconhecimento pelo seu trabalho.
Continuaremos não medindo esforços para contribuir para a criação e
a implementação de políticas públicas que visem ao fortalecimento e à
valorização da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Deixo aos Defensores o reconhecimento de todos os Deputados da
Assembléia Legislativa pelo trabalho de vocês. Aliás, trabalho esse
reconhecido, no ano passado, com a votação do projeto de lei da
Defensoria Pública, aprovado por unanimidade nesta Casa. Digo isso
não só por mim, como Deputada, mas ao lado de todos os outros
Deputados que endossaram e abraçaram essa luta, juntos, em prol do
reconhecimento do grande trabalho que os Defensores têm realizado.
Parabéns a todos vocês e muito obrigada.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a vídeo institucional

sobre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Sr. Varlen Vidal, Defensor Público-Geral em
exercício, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “Nobre e valioso é o trabalho daqueles que, de
modo infatigável, se dedicam ao compromisso de assistir os mais
necessitados, abraçando a causa da inclusão social e da
democratização do acesso à Justiça. Um trabalho repleto de
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obstáculos e desafios, mas de vital importância para a ampliação da
cidadania. A homenagem e o reconhecimento da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais à Defensoria Pública do Estado pelo
excelente serviço prestado à sociedade mineira”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida a Deputada Rosângela
Reis, autora do requerimento que deu origem a esta solenidade, para
nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Varlen Vidal

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, representando o Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho; Fernando Calmon, Presidente da
Associação Nacional dos Defensores Públicos; Eduardo Cyrino
Generoso, Presidente da Associação dos Defensores Públicos do
Estado; Alisson Wander Paixão, Chefe da Defensoria Pública da
União em Minas Gerais; Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral;
Deputado Ademir Lucas; Deputada Rosângela Reis, autora do
requerimento que deu origem a esta reunião especial; Deputados;
senhoras e senhores; Defensores Públicos; a Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República e o governo do Estado
de Minas Gerais, bem como com a valiosa participação de vários
parceiros, entre os quais as Polícias Civil e Militar, o Sindicato dos
Oficiais do Registro Civil de Minas Gerais, os Correios, o Sesc, o Sesi,
a Sedese, o Servas, realiza, de 27 de maio a 1º de junho o mutirão
Balcão de Direitos. Esse mutirão de cidadania vai percorrer os
Municípios de Matias Lobato, Frei Inocêncio, Engenheiro Caldas,
Galiléia e Governador Valadares, com o objetivo de conscientizar a
população carente da importância da documentação civil básica, com
destaque para a certidão de nascimento, principal documento de
cidadania.

Sabe-se que muitos cidadãos não têm acesso aos serviços públicos
de assistência social, em razão da falta de certidão de nascimento.
Pessoas que se encontram nessa situação não fazem parte do mundo
jurídico, não sendo sujeitos de direitos. Essa iniciativa da Defensoria
Pública bem demonstra a sua importância no paradigma da
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Constituição de 1988.
Com efeito, a Defensoria Pública anterior à atual Carta centrava sua

atuação no acesso ao Judiciário. Hoje é um dos pilares de
sustentação do Estado Democrático de Direito, em razão de sua
atribuição constitucional de acesso à Justiça do cidadão
hipossuficiente. Quando nos referimos ao acesso à Justiça, dizemos
acesso ao direito. Para isso, torna-se necessária uma nova postura da
Defensoria Pública em participar e aproximar-se mais da comunidade.
É como se os papéis se invertessem: antes o cidadão procurava a
Defensoria Pública; hoje, a Defensoria Pública deve procurar o
cidadão, objetivando mostrar-lhe quais são e como acessar seus
direitos.

Apesar de todos os esforços, não consigo vislumbrar a Defensoria
Pública mineira no rumo desse paradigma. Em relação às 294
comarcas instaladas no Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública
está presente apenas em 120 delas. Dos 1.200 cargos, apenas 485
estão providos. No atual concurso da magistratura, tive conhecimento
de que um número expressivo de Defensores Públicos estavam
inscritos, o que ocorre também em outros concursos públicos.

Não vim aqui reclamar o que todos já sabem, mas reafirmar a
necessidade de reestruturar a Defensoria Pública para que ela possa,
enfim, cumprir seu papel constitucional.

Iniciei a minha fala fazendo referência à execução do Projeto Balcão
de Direitos no Vale do Rio Doce. A Defensoria Pública, isolada, não
teria êxito na execução do referido Projeto, pois não tem competência
para a emissão de Carteira de Identidade, de CPF, de certidão de
nascimento, etc. Mas, identificando interesses comuns nas instituições
parceiras do projeto, firmamos a parceria para uma ação conjunta,
cada uma dentro de sua competência.

Nossa Lei Complementar nº 65, de 2003, é um exemplo do resultado
de boa parceria. A Assembléia Legislativa, sempre pronta a nos ouvir
e a assessorar na construção dessa lei, e o atual governo do Estado
de Minas Gerais, em compreender e em não postergar a sua
promulgação e a sua publicação.

Cabe a mim, Subdefensor Público-Geral, atualmente respondendo
interinamente pela Defensoria Pública-Geral, dizer a esta Casa
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Legislativa e ao governo do Estado de Minas Gerais que devemos
aprofundar mais essa parceria. Nós, Defensores Públicos, devemos
apresentar ao governo do Estado o nosso projeto de expansão,
incluindo a questão salarial, pois projeto nenhum resistirá à acentuada
migração de Defensores Públicos para outras carreiras. Vejo como
urgente a necessidade de iniciarmos um debate sobre a fixação de um
subsídio que corresponda à responsabilidade de nosso trabalho, a
criação de um quadro técnico de apoio ao Defensor Público, a criação
do cargo de mediadores e implementação da mediação tanto na área
cível quanto na criminal, cujo exemplo podemos encontrar dentro da
Polícia Civil, que evita, em determinados casos, a abertura de
inquérito policial e de concursos públicos anuais, como vem
ocorrendo, e a implantação de unidades da Defensoria Pública em
todas as comarcas mineiras.

Ao governo do Estado de Minas Gerais cabe encampar nosso
projeto, bem como auxiliar-nos na sua construção, incluindo a
Defensoria Pública em seus projetos estruturadores, assumindo a
Defensoria Pública a responsabilidade de executar aquilo que lhe
compete constitucionalmente. Ainda estamos distante do ideal, mas o
governo mineiro, dentro de suas possibilidades, vem atendendo à
Defensoria Pública, mas é urgente avançarmos nessas ações.

À Assembléia Legislativa cabe auxiliar-nos no aprimoramento
legislativo de nossas propostas e agilizar a tramitação dos projetos de
lei que resultarão desse trabalho.

Tal qual o balcão de direitos, acredito que a expansão da Defensoria
Pública passa por um planejamento bem-definido, com metas
plurianuais, em parceria com o governo de Minas, a Assembléia
Legislativa e a Associação dos Defensores Públicos do Estado de
Minas Gerais, cuja importância é inquestionável nesse processo.
Tenho fé que, com essa parceria, em breve poderemos estar
comemorando mais um Dia Nacional da Defensoria Pública, com a
certeza de que a Defensoria Pública Mineira é realmente um dos
sustentáculos do Estado Democrático de Direito.

Parabéns aos nobres Defensores Públicos e Defensoras Públicas
por essa data comemorativa, que tanto reflete nossa luta e
importância. Aproveitando a oportunidade, agradeço aos Deputados e
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às Deputadas, à Deputada Rosângela Reis e ao Deputado Doutor
Viana, o imprescindível apoio que nunca nos foi negado, em nossas
conquistas e no que ainda teremos de avançar. Em nome dos
Defensores Públicos, posso dizer que tem a Assembléia Legislativa
mineira a nossa eterna gratidão. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o grupo de “rap” Mente

Fria, do Morro do Papagaio, participante do Projeto Vozes do Morro,
uma iniciativa do governo do Estado, do Servas e do Sindicato das
Empresas de Rádio e Televisão. O grupo apresentará a música “Boa
Sorte”, de autoria de Mano Gu.

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

Exmos. Srs. Varlen Vidal; Fernando Calmon, que muito nos honra
com sua presença; Eduardo Generoso, Presidente da Adep,
companheiro de grandes caminhadas, juntamente com Leopoldo
Portela; Alisson Wander Paixão; Marcelo Tadeu de Oliveira; e prezado
amigo Deputado Ademir Lucas, Defensor aposentado - ele gosta que
fale assim. Quero também cumprimentar o Deputado Antônio Carlos
Arantes, aqui presente, além do Deputado José Henrique, 2º-Vice-
Presidente da Assembléia. Na pessoa da Sra. Beatriz Monroe de
Souza, ex-Corregedora, quero cumprimentar todas as Defensoras, as
mulheres mineiras e as aqui presentes. Cumprimento ainda a autora
do requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputada
Rosângela Reis - diga-se de passagem, o requerimento teve o apoio
unânime dos membros desta Casa. Parabéns, Deputada, pelo
momento iluminado em que V. Exa. decidiu fazer justiça a essa
instituição tão importante para todos nós.

Senhoras e senhores, imprensa, telespectadores da TV Assembléia,
há 4 mil anos, na Babilônia, o Código de Hamurábi já destacava o
direito de os menos abastados gozarem de proteção jurídica especial.
Mandou o rei cunhar em seu famoso monumento que pela escrita
dava às leis perenidade e memória: “Eu sou o governador guardião.
Em meu peito trago os povos das terras da Suméria e da Arcádia. Em
minha sabedoria a eles me refiro, para que o forte não oprima o fraco
e para que seja feita justiça à viúva e ao órfão. Que cada homem
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oprimido compareça diante de mim, como rei que sou da justiça”.
Com a existência dos necessitados permanecendo ao longo de toda

a história humana, os tribunais gregos e romanos tentavam amenizar
a situação, sensíveis ao argumento da necessidade de patrocínio
gratuito aos que não possuíssem meios para constituir um advogado.
Mas foi na Idade Média, sob a influência das idéias cristãs, que se
distinguiu Yves de Kermartin, Juiz Episcopal na Bretanha, que
acumulava as atividades de sacerdote, advogado e juiz, em época em
que não vigorava a distinção dessas funções. Dizia ele ao abraçar a
causa dos miseráveis contra os poderosos: “Jura-me que tua causa é
justa e eu a defenderei gratuitamente”. Costumava dividir seus
próprios emolumentos com os pobres para que os usassem em sua
defesa. Canonizado e hoje conhecido como Santo Ivo, faleceu no dia
19/5/1303, data que daria origem ao Dia Nacional da Defensoria
Pública, instituída entre nós pela Lei nº 10.448, de 9/5/2002.

No Brasil, desde a herança portuguesa com as ordenações filipinas,
já havia a dispensa de custas judiciais aos que comprovadamente não
podiam arcar com a despesa, solicitando-se os serviços graciosos de
advogados generosos. No Império, Joaquim Nabuco promoveu a
criação da assistência judiciária aos indigentes, e a República, logo
em seus primeiros anos, criou um sistema de assistência judiciária.

No entanto, é a Constituição de 1988, reputada como a Constituição
cidadã, que amplia a idéia de assistência, com a criação da
Defensoria Pública, que veio englobar a orientação e o auxílio
extrajudicial à comunidade, além de sua defesa em todos os graus
perante os órgãos jurisdicionais.

É portanto recente o surgimento da categoria dos Defensores
Públicos, profissionais do direito, litigando em favor de seus assistidos
em todas as instâncias e em todos os segmentos, seja diante de
pessoas físicas ou jurídicas, seja em relação à administração pública
ou privada. A Defensoria Pública de Minas Gerais, uma das pioneiras
no País, veio propiciar o acesso de todos à Justiça, dando suporte aos
direitos fundamentais previstos na Constituição, no mesmo plano da
magistratura e do Ministério Público.

Na dimensão nacional, a Defensoria representa a instituição guardiã
dos direitos da esmagadora maioria dos cidadãos brasileiros,
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sobretudo daqueles que vivem em condição de miséria absoluta.
Congrega a classe dos Defensores um grupo verdadeiramente
vocacionado para sua tarefa, muitas vezes chamado a verdadeiros
sacrifícios pessoais, para que seus assistidos tenham a possibilidade
de demandar ou de defender-se formalmente em juízo.

Diante dos percalços do cotidiano desses profissionais, é sempre
bom ter em conta que um pequeno caso é tão importante quanto um
grande. Se não podemos salvar o mundo, meta superior à força de
qualquer mortal, é possível torná-lo um pouco mais humano.
Reconhecendo em nossos Defensores uma prestação de serviços
que, transcendendo a promoção da Justiça, representa a promoção
social do povo mineiro, reverenciamos uma de nossas mais relevantes
instituições públicas, essencialmente comprometida com a
democracia, a igualdade e a construção de uma sociedade solidária.

O grupo de “rap” Mente Fria, do Morro do Papagaio, participante do
Projeto Vozes do Morro, cantou sobre boa sorte. Parece que foi
encomendado a rigor. É o que desejamos a todas as Defensoras
Públicas, a todos os Defensores Públicos e à Defensoria Pública de
Minas Gerais para a sorte dos nossos irmãos e semelhantes mais
necessitados. Boa sorte a todos nós.

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, 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 27/5/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO E DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/5/2008

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Vanderlei Miranda, membro da Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo e os Deputados Sávio Souza Cruz e
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Fábio Avelar, membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater os problemas da falta de
coleta de esgotamento sanitário e o assoreamento da lagoa central na
cidade de Confins e discutir e votar proposições das Comissões. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.
Thereza Cristina Rodrigues Dias Corteletti, Promotora da Comarca do
Município de Pedro Leopoldo representando Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça do Estado; Maria Auxiliadora Silva Lopes,
Chefe de Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de
Confins; Marília Machado Rangel, Diretora de Apoio à Integração de
Serviços Metropolitanos da Sedru e Diretora de Relações
Institucionais do Crea-MG; Celso Antônio da Silva, Prefeito Municipal
de Confins; e Herli Teixeira de Oliveira, Vice-Prefeito de Confins;
Geraldo de Assis, Vereador da Câmara Municipal de Confins; Evaldo
Resende Silva, Gerente do Distrito Operacional do Médio Rio das
Velhas e Clébio Antônio Batista, Superintendente de Operações
Metropolitana da Copasa-MG, representando Márcio Augusto
Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa e Ederson Ferrer da Silva,
Presidente do Conselho Municipal de Conservação, Defesa e
Desenvolvimento do Meio Ambiente de Confins - Codema -, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião conjunta, conforme edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de maio de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Sávio Souza Cruz.
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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/5/2008
Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Dimas Fabiano e Antônio Carlos
Arantes (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento da
seguinte proposição, em turno único, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.933/2007 (Deputada Maria Lúcia
Mendonça). 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 2.287, 2.288,
2.326, 2.356 e 2.372/2008. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.893/2007 e 2.160/2008. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/5/2008
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Ana Maria Resende, 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



1392

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento de correspondência do
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação - Sind-UTE,
publicada no “Diário do Legislativo” de 5/5/2008. 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, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.203/2007 (relatora: Deputada Ana Maria Resende) e 1.680/2007
(relator: Deputado Carlin Moura, em virtude de redistribuição). 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 1.895/2007 (relator: Deputado
Vanderlei Jangrossi); 2.212/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça) e 2.213/2008 (relator: Deputado Carlin Moura), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.275, 2.293,
2.294, 2.295, 2.317, 2.353, 2.366, 2.370, 2.381 e 2.399/2008. 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 das Deputadas Ana Maria Resende e Maria
Lúcia Mendonça e dos Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e
Vanderlei Jangrossi em que solicitam debate público com o objetivo
de subsidiar a discussão do Projeto de Lei nº 2.215/2008, do
Governador do Estado, que aprova o Plano Estadual de Educação de
Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Ruy Muniz - Célio Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008
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Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Neider Moreira, Sargento Rodrigues, Sebastião
Costa, Délio Malheiros, Gustavo Valadares e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Fábio Avelar. 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 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, é aprovado o parecer pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.979/2008 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.338/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa). É convertido em
diligência à Secretaria de Fazenda o Projeto de Lei nº 2.344/2008
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 2.341/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa);
2.347/2008 (relator: Deputado Neider Moreira); 2.351 e 2.362/2008
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.363/2008, este com a Emenda
nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam baixados
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.346, 2.355, 2.360 e
2.361/2008. É aprovado requerimento do Deputado Sebastião
Helvécio em que solicita ao Advogado-Geral do Estado audiência para
discussão de problemas relativos ao estabelecimento de políticas
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públicas por meio de projetos de lei aprovados nesta Casa. 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 maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2008

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo e Lafayette de Andrada (substituindo este ao Deputado
Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Elisa
Costa e o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a
punição sofrida pelos trabalhadores da Cemig que participaram de
paralisação durante a negociação do mais recente acordo coletivo de
trabalho. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Ricardo Luiz Dinis Gomes, Superintendente de Recursos
Humanos, representando Djalma Bastos de Morais, Presidente da
Cemig; Wilian Vagner Moreira, Coordeandor-Geral do Sindieletro-MG;
Marco Antônio de Jesus, Presidente da CUT estadual, 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. O Deputado Durval Ângelo
apresenta requerimentos e informa que serão apreciados na próxima
reunião, tendo em vista a inexistência de quórum para votação da
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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, 26 de maio de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 400/2007

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 a entidade denominada Missão
Criança, com sede no Município de Uberlândia.

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 400/2007 pretende declarar de utilidade pública a

entidade denominada Missão Criança, com sede no Município de
Uberlândia, que tem como finalidade precípua a prestação de serviço
à comunidade carente, com atenção especial à criança e ao
adolescente.

Para atingir seus fins, mantém casas para acolhimento provisório de
bebês, a serem encaminhados para adoção, promove programas
volantes de apoio e atendimento a crianças carentes no local em que
vivem, realiza treinamento profissionalizante para adolescentes e
jovens, objetivando seu encaminhamento a empresas como
estagiários, e desenvolve atividades relacionadas com os esportes.
Além disso, possui creches para o abrigo de crianças de até seis
anos, para que as mães possam trabalhar.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 400/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.933/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Banda de Música Nossa Senhora
Auxiliadora, com sede no Município de Rio Piracicaba.

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 1.933/2007 pretende declarar de utilidade pública

a a Banda de Música Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no
Município de Rio Piracicaba, que possui como finalidade precípua
difundir a arte musical por meio da execução de instrumentos de
percussão e sopro.

Para a consecução desse propósito, mantém uma banda e uma
escola para o ensino gratuito da música; estimula os jovens da
comunidade a freqüentarem as aulas dessa disciplina, tendo em vista
a sua socialização e profissionalização; promove o entretenimento da
comunidade local por meio de apresentações nos eventos cívicos,
artísticos, religiosos, culturais e recreativos no Município e região.

Diante dessas considerações, entendemos que a instituição merece
o título de utilidade pública.

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

nº 1.933/2007, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.944/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Núcleo de Ação Social Caminhos da
Esperança - Nasce -, com sede no Município de Divinópolis.

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 1.944/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo de Ação Social Caminhos da Esperança - Nasce -, com sede
no Município de Divinópolis, que possui como finalidade precípua
prestar auxílio e proteção à criança e ao adolescente carente, de até
14 anos de idade, residentes na localidade.

Nesse sentido, promove a primeira etapa da educação básica, em
seu aspecto físico, psicológico, moral e intelectual, complementando a
ação da família e da comunidade. Oferece, também, programas de
atendimento ao idoso, atendendo suas necessidades básicas e
propiciando sua integração social, o fortalecimento dos laços
familiares e o exercício da cidadania.

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

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

nº 1.944/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.051/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem
como objetivo dar denominação à Rodovia MG-135, que liga os
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Municípios de Barbacena e Bias Fortes.
Publicada no “Diário do Legislativo”, em 22/2/2008, vem a matéria a

esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar dos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 11/3/2008, a relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG –, a fim de se obterem informações sobre o
referido trecho rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise
do projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.051/2008 tem como finalidade dar a

denominação de Rodovia Deputado José Bonifácio – Zé Bodeco – à
Rodovia MG-135, que liga os Municípios de Barbacena e Bias Fortes.

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.

Para o Estado membro, 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 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 fixa as condições para se dar nome aos próprios do Estado,
estabelecendo que é da competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e que o homenageado deve ser falecido e ter prestado
relevantes serviços à comunidade.

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 e do
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Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto por
membro da Assembléia Legislativa.

Cabe ressaltar que o Diretor-Geral do DER-MG, em resposta ao
pedido de diligência, manifestou-se, por meio de nota técnica datada
de 11/4/2008, favoravelmente à pretensão do projeto de lei em
análise, uma vez que a referida rodovia não possui denominação
oficial.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
ele incorre em impropriedade ao dispor, no art. 2º, que o DER-MG
deverá colocar placas de identificação da rodovia em toda a sua
extensão, o que constitui competência da autarquia. Portanto, não é
necessário comando legal a respeito.

Diante dessas considerações, apresentamos a Emenda nº 1, ao final
deste parecer, para sanar o problema apontado.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.051/2008 com
a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 2º.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.221/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Batista Shalon Adonay,
com sede no Município de Santa Luzia.

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
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O Projeto de Lei nº 2.221/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Batista Shalon Adonay, com sede no Município de
Santa Luzia, que possui como finalidade precípua a melhoria da
qualidade de vida da população local, com especial atenção às
pessoas mais carentes.

Com esse propósito, mantém estabelecimentos destinados a abrigar
crianças desamparadas, oferecendo-lhes alimentação e atendimento
nas áreas de educação e saúde, realiza campanhas de combate ao
uso de drogas e promove atividades de assistência social, visando
assegurar a 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

nº 2.221/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.272/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Senhora dos Remédios, com sede no Município de Senhora dos
Remédios.

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 2.272/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária de Senhora dos Remédios,
entidade civil sem fins lucrativos, instituída em abril de 2.002, no
Município de Senhora dos Remédios, com a finalidade precípua de
realizar obras e ações visando à melhoria da qualidade de vida da
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população local.
Na consecução de suas metas, desenvolve atividades nas áreas da

educação, da cultura e da saúde, presta assistência às famílias
carentes, promove e incentiva o voluntariado e estabelece
permanente diálogo com a área pública e a iniciativa privada,
objetivando à realização de parcerias e convênios que possam
subsidiar suas iniciativas.

Diante disso, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

2.272/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.293/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação de Amparo à Doença e à
Pobreza, 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 2.293/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Fundação de Amparo à Doença e à Pobreza, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem por escopo promover a
reabilitação de pessoas doentes pobres, por meio de assistência
adequada, domiciliar ou em casas de apoio.

Para a consecução desse propósito, fornece assistência material a
pessoas carentes, com a distribuição de alimentos, vestuário e
medicamentos, promove entendimento com entidades de saúde para
atender às demandas de seus assistidos e realiza atividades de
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assistência à educação infantil e adulta, por meio de cursos
profissionalizantes, distribuição de bolsas de estudos, instalação de
creches ou escolas.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.293/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.294/2008

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 Comunitária dos Amigos do
Bairro Ovídio Guerra, com sede no Município de Lagoa Santa.

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 2.294/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Amigos do Bairro Ovídio Guerra, com
sede no Município de Lagoa Santa, que tem como objetivo precípuo
trabalhar para o bem-estar da população da região onde atua,
fomentando seu desenvolvimento social, cultural e econômico.

Além de representar e defender a comunidade e coordenar sua
participação democrática na vida municipal, promove ações de
proteção à infância, à maternidade, à velhice e ao portador de
deficiência, especialmente nas áreas de educação, cultura, esporte e
lazer, e realiza cursos, inclusive o de alfabetização, palestras cívicas e
culturais, campanhas beneficentes e de preservação ambiental.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.294/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.302/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.302/2008,
que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 202/2008.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 24/4/2008, 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.

No prazo de 20 dias estabelecido pelo §2º do referido art. 204, não
foram apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar, no valor de R$63.271.686,00,
para cobrir despesas do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais.

Segundo a justificativa do Governador, o crédito suplementar
destina-se a cobrir despesas com pessoal e encargos sociais, diante
do 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; além de
despesas com investimentos para aquisição, construção e reforma de
imóveis e aquisição de material permanente.

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
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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$55.000.000,00;
II - outras despesas correntes, no valor de R$4.572.000,00;
III - despesas com investimentos, no valor de R$3.699.686,00.
Para atender às despesas mencionadas serão utilizados recursos

provenientes de:
I - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no

valor de R$34.924.386,00;
II - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$18.000.000,00;

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;

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;

V - saldo financeiro de 2007 de recursos de alienação de bens de
entidades estaduais, no valor de R$347.300,00.

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 Ministério Público.

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 Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal. Vale dizer, em linhas gerais, que a despesa com pessoal ativo
e 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
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permanente de despesa.
O projeto atende, portanto, aos requisitos constitucionais e legais

que disciplinam a matéria.
Em atenção à melhor técnica legislativa, no entanto, entendemos

que devem ser incluídos no inciso I do art. 1º do projeto os gastos com
pensões, motivo por que apresentamos ao final deste parecer a
Emenda nº 1.

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

2.302/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, a seguir.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao inciso I do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
I - despesas com pessoal, encargos sociais e pensionistas, no valor

de R$55.000.000,00 (cinqüenta e cinco milhões de reais);”.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Luiz

Tadeu Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.315/2008
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Civil Favela É Isso Aí,
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 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 2.315/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Civil Favela É Isso Aí, com sede no Município de Belo
Horizonte, que possui como finalidade precípua fomentar e apoiar a
produção artística e cultural dos moradores de vilas e favelas.

A entidade promove a inserção de seus associados no mercado de
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trabalho; incentiva a capacitação técnica e profissional dos artistas e
agentes culturais, bem como atividades que envolvam a arte, a cultura
e a cidadania, e oferece assistência social a crianças e adolescentes.
Visando ampliar e subsidiar suas iniciativas, busca apoio junto a
órgãos governamentais, a entidades civis e à sociedade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade retificar o nome da
entidade, de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.315/2008 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.316/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.316/2008,
que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal
do Estado, em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais - TJMMG -, foi encaminhado a esta Casa por meio da
Mensagem nº 203/2008.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 26/4/2008, 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.

No prazo de 20 dias, estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, não
foram apresentadas emendas à proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar, no valor de R$3.000.000,00,
para cobrir despesas do TJMMG.

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro, os créditos suplementares
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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.

Consideram-se recursos disponíveis para a abertura de créditos
suplementares o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial
do exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os
resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou
de créditos adicionais, autorizados em lei, bem como o produto de
operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente
possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado
destina-se a cobrir despesas com a reforma do prédio da futura sede
do Tribunal de Justiça Militar, no valor de R$3.000.000,00.

Para atender às despesas mencionadas, serão utilizados recursos
provenientes do excesso de arrecadação previsto para o corrente
exercício.

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 TJMMG.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a proposição em tela
atende às exigências da legislação pertinente à matéria, razão pela
qual não há óbice à sua aprovação.

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

2.316/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Luiz

Tadeu Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.326/2008
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 à escola estadual de ensino
fundamental e médio - EJA - situada no Município de Uberaba.
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A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.326/2008 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Professor Minervino Cesarino à escola estadual de
ensino fundamental e médio - EJA - localizada na Penitenciária
Regional de Uberaba.

De acordo com o autor da proposição, seu objetivo é prestar justa
homenagem à memória de Minervino Cesarino, cidadão exemplar,
que prestou relevantes serviços à sociedade na área de educação.
Entre outras iniciativas, participou na implantação de diversos
educandários, como o Colégio São Judas Tadeu e o Colégio São
Benedito. Angariou, assim, o respeito e a admiração da comunidade
local.

Em reconhecimento aos bons serviços prestados, justa se torna a
homenagem que lhe está sendo concedida.

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

2.326/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.334/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem
como objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Araxá, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008 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 2.334/2008 tem como escopo declarar de
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utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de
Araxá.

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. 42, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere com personalidade jurídica; e, no art. 44, que o
Conselho não remunera membros ou voluntários.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.334/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.345/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Santa Casa de
Arcos, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 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 2.345/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Santa Casa de Arcos.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
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1º da Lei nº 12.972, de 1998.
Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
20 que as atividades dos seus Dirigentes e Conselheiros não serão
remuneradas; e no art. 56 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, em
situação regular e registrada junto aos Conselhos Municipais e
Nacional de Saúde e Conselhos Municipal e Nacional de Assistência
Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.345/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.356/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação Cultural e
Educacional Paraisense, com sede no Município de São Sebastião do
Paraíso.

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 2.356/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Cultural e Educacional Paraisense, com sede no
Município de São Sebastião do Paraíso, que possui como finalidade
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precípua a melhoria da qualidade de vida dos habitantes locais.
Na consecução de suas metas, oferece apoio material e pedagógico

aos estudantes, realiza eventos culturais, educacionais e científicos,
promove a defesa e a conservação do patrimônio histórico e artístico,
orienta sobre a preservação do meio ambiente, firma convênios com
entidades públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas e atua na
promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros
valores universais.

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

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

nº 2.356/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.357/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Projeto de Assentamento da Fazenda Morro Alto
I - II - III, com sede no Município de Ibiá.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 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 2.357/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do
Projeto de Assentamento da Fazenda Morro Alto I - II - III, com sede
no Município de Ibiá.

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.
40 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, legalmente constituída, para ser
aplicado nas mesmas finalidades da associação dissolvida; e no art.
41, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou
vantagens, a qualquer título.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.357/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.364/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de
Pescadores e Aqüicultores de Boa Esperança – Assopesca –, com
sede no Município de Boa Esperança.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 10/5/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.364/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Pescadores e Aqüicultores de Boa Esperança.
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.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 39, que ela
não remunera seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores,
benfeitores ou equivalentes; e no art. 42 que, caso seja ela dissolvida,
seu patrimônio remanescente será destinado a entidade assistencial
localizada no Município, devidamente regularizada e reconhecida de
utilidade pública municipal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.364/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 40/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a destinação de pneumáticos inservíveis para a
produção de pavimento asfáltico.

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 razão de requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,
aprovado em 1º/3/2007, foi o projeto distribuído à Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo. Entretanto, a matéria
deixou de ser apreciada por essa Comissão, aplicando-se, em
decorrência disso, o disposto no art. 140 do Regimento Interno.

Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que
propôs.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada quanto ao
mérito, nos termos do art. 100, combinado com o art. 102, inciso XII,
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alíneas “a” e “g”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em tela trata da destinação de pneumáticos
inservíveis e do incentivo a sua utilização na produção de pavimento
asfáltico.

O autor, em sua justificação, menciona a promoção da qualidade de
vida, a proteção do meio ambiente, a destinação ecologicamente
correta de pneus inservíveis e a utilização destes na produção de
asfalto de excelente qualidade.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto
revelava-se incompatível com a legislação em vigor ao reservar o uso
da maior parte dos pneus inservíveis à pavimentação asfáltica. A
matéria está disciplinada por meio da Resolução nº 258 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente – Conama –, de 1999, que definiu que a
destinação dos pneumáticos inservíveis é de responsabilidade do
fabricante e do importador. Assim, por entender que ao Estado
membro resta legislar de forma a complementar a norma geral
estabelecida, essa Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, que
prevê a preferência pela utilização de asfalto produzido com
pneumáticos inservíveis na construção e na recuperação de vias
públicas.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais entendeu, por
sua vez, que tal preferência não garante a utilização da massa
asfáltica na construção e na recuperação de vias públicas. Assim,
apresentou o Substitutivo nº 2, que estabelece percentuais mínimos
de borracha de pneumáticos na massa asfáltica.

A matéria é controversa, já que diversos são os usos para o pneu
inservível, e, no caso do asfalto para pavimentação, não existe
consenso entre os países que adotam a mistura acerca do percentual
mínimo ou ideal da referida borracha.

Além da recauchutagem, os pneus também podem ser utilizados
como fonte energética, nas usinas termelétricas; na construção de
muros de gravidade e obras de contenção; nas estruturas de absorção
de energia ou barreiras de inércia, que servem para amortecer o
impacto em caso de acidente; na proteção contra marés e na
reprodução da fauna marinha, funcionando como recifes artificiais; em
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edificações, paredes ou telhados; na drenagem, em substituição a
tubos; em forma de farelo, na aplicação de concreto de baixo
desempenho, utilizado em pavimentação como reforço do subleito ou
em camadas de pouca solicitação estrutural; como agregado para
argamassa, na produção de blocos de vedação; na impermeabilização
de aterros sanitários, em barreiras para redução de ruídos, etc.

Como ocorre com outros materiais recicláveis, a escolha entre as
diversas possibilidades de utilização dos pneus inservíveis vai
depender da sustentabilidade, devendo ser consideradas a viabilidade
econômica e a redução do passivo ambiental.

O Substitutivo nº 2 destina os pneus inservíveis à produção de
asfalto para pavimentação, de forma obrigatória e sem a observação
da viabilidade técnica e da capacidade de atendimento da demanda
existente. O Brasil tem uma malha viária de 1.700.000km, e os pneus
descartados anualmente são suficientes para apenas 30.000km, o que
torna inviável o cumprimento da disposição.

Na verdade, o teor de borracha deve ser determinado por normas
técnicas de engenharia, como a ASTM 6114-97 – Standard
Specification for Asphalt Rubber Binder – ou a NBR 14948:2003 –
Microrrevestimentos asfálticos a frio modificados por polímero -
Materiais, execução e desempenho.

Finalmente, entendemos que a proposição é conveniente e oportuna
e contribuirá para o melhoramento tecnológico da nossa malha
rodoviária. Essa asserção é amplamente respaldada pelo uso do
asfalto-borracha em diversos países, como Canadá, Portugal,
Austrália e Estados Unidos. No Brasil, esse tipo de pavimentação tem
sido utilizado em alguns Estados, principalmente pelas
concessionárias de rodovias federais. Como essas empresas visam
ao lucro, podemos inferir que há vantagem na utilização desse tipo de
pavimentação.

Como forma de garantir a preferência pela adoção da pavimentação
com asfalto-borracha, produzido a partir de pneus inservíveis, quando
existir viabilidade técnica e observando-se norma técnica de
engenharia nos processos licitatórios, esta Comissão opta por
apresentar o Substitutivo nº 3, ao final desta peça opinativa.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 40/2007 na forma do Substitutivo nº 3, a seguir apresentado,
e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e do Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais.

SUBSTITUTIVO Nº 3
Dispõe sobre a utilização, pelo Estado, de massa asfáltica produzida

com borracha proveniente de pneumáticos inservíveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Na construção e na recuperação de vias públicas, o Estado

utilizará preferencialmente massa asfáltica produzida com borracha de
pneumáticos inservíveis, observados os percentuais de mistura
definidos em normas técnicas de engenharia.

Parágrafo único - Nos processos licitatórios de obras que envolvam
a utilização de asfalto, o Estado estabelecerá a utilização preferencial
de massa asfáltica que contenha em sua composição borracha
proveniente de pneus inservíveis, bem como especificará a norma
técnica de engenharia a ser adotada para essa composição.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 1º - (...)
VII - pneumáticos inservíveis.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo, relator - Paulo

Guedes - Gil Pereira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.095/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto em
epígrafe altera a Lei nº 13.174, de 20/1/99, que proíbe o transporte de
passageiros em pé em veículos de transporte coletivo rodoviário.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 29/2/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
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jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Aos autos do processo legislativo, foram juntados o Ofício nº
200/2008/SUB-TR, da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas, bem como a Nota Técnica nº 002/2008, elaborada pela
Subsecretaria de Transportes, encaminhados a esta Assembléia
Legislativa para instruir o processo.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende alterar a Lei nº 13.174, de 1999,

que proíbe o transporte de passageiros em pé em veículos de
transporte coletivo rodoviário intermunicipal. O art. 2º da referida lei
trata de duas hipóteses em que é admitido o transporte de
passageiros em pé: em linha com o itinerário praticamente
urbanizado, classificada pelo Departamento Estadual de Estradas de
Rodagem – DER-MG – como linha semi-urbana, que apresente
intensa variação de demanda de passageiros ao longo do dia, e em
caso de prestação de socorro. A proposição pretende alterar a
primeira hipótese, de modo a autorizar o transporte de passageiros
em pé nos trechos não superiores a 50km.

Propõe, também, a revogação do § 2º do art. 3º da referida lei, que
trata da aplicação de penalidade no caso de descumprimento da
norma legal.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, verifica-se que
o Estado está autorizado constitucionalmente a fazê-lo, com base no
disposto no art. 25 da Lei Maior, segundo o qual os Estados se
organizam e se regem pelas Constituições e leis que adotarem,
observados os princípios nelas contidos. Nesse sentido, decidiu o
Supremo Tribunal Federal – STF – na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.349-7, do Espírito Santo: “Os Estados-
membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação
de serviços de transporte intermunicipal”.

Aduziu o Ministro Eros Grau, relator da mencionada Adin:
“A Constituição de 1988, no que toca à repartição de competência

entre os entes federados, estabelece que compete aos Municípios
dispor sobre os assuntos de interesse local e, aos Estados-membros,
em relação às matérias que não lhes foram vedadas pela
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Constituição, nem estiverem contidas entre as competências da União
ou dos Municípios.

Não há no Texto Constitucional previsão expressa em relação à
competência para a exploração de serviço de transporte
intermunicipal. A Constituição cuidou apenas de dispor sobre a
competência para explorar os transportes terrestres rodoviário
interestadual e internacional de passageiros – privativa da União, nos
termos do art. 21, XII, ‘e’ – e para explorar o transporte coletivo no
âmbito local – do Município, de acordo com o art. 30, V. Daí a
conclusão, ante o disposto no art. 25, § 1º, de que a matéria é da
competência dos Estados-membros, como ressaltado pelo Ministro
Nelson Jobim, relator à época do indeferimento da medida cautelar.

Nessa ordem de idéias, se a prestação desse serviço compete aos
Estados-membros, estes detêm competência também para
regulamentar essa prestação”.

Não há, tampouco, vício na iniciativa parlamentar para deflagrar o
processo legislativo.

O art. 175 da Constituição da República dispõe:
“Art. 175 – Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente

ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de
licitação, a prestação de serviços públicos.”

A norma é clara no que toca à prestação dos serviços públicos. Há
alternativa: o serviço público pode ser prestado diretamente pela
administração pública ou de forma descentralizada, por meio de
concessão ou permissão.

A Constituição de República dispõe, no seu art. 22, inciso XXVII, que
compete à União legislar sobre normas gerais de contratação.

Verifica-se, então, que cabe à União a edição de normas gerais; aos
Estados, as normas suplementares.

A Lei Federal nº 8.987, de 1995, disciplina o regime de concessão e
permissão de serviços públicos. Dispõe que a concessão de serviço
público é realizada por meio de contrato, celebrado mediante licitação,
na modalidade de concorrência. Já a permissão de serviço público é
realizada por delegação, mediante a celebração de contrato de
adesão.

O projeto de lei em análise visa a suplementar a norma geral editada
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pela União.
Nos termos da Nota Técnica nº 002/2008, elaborada pela

Subsecretaria de Transportes e encaminhada a esta Assembléia
Legislativa por meio do Ofício nº 200/2008/SUB-TR, da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas, “o projeto vem realmente
corrigir distorções contidas na Lei nº 13.174/1999, como, por exemplo,
a penalidade de cassação da concessão ou permissão, em revelia ao
que dispõe a Lei Federal nº 8987/1995.

Destaca-se, ainda, que o referido projeto está em perfeita sintonia
ao que dispõe o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo
Rodoviário e Metropolitano de Passageiros, editado pelo Decreto nº
44603/2007.”

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.095/2008.
Sala das Comissões, 27 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.871/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.871/2007, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que dá denominação ao trecho da Rodovia MG-188 que liga o
entroncamento da Fazenda Bolívia à divisa do Município de
Cabeceiras de Goiás, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.871/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-188 que liga o

entroncamento da Fazenda Bolívia, no Município de Cabeceira
Grande, à divisa dos Estados de Minas Gerais e Goiás.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica denominado Rodovia Pedro da Costa Fi lho – Beu
Costa o trecho da Rodovia MG-188 que liga o entroncamento da
Fazenda Bolívia, no Município de Cabeceira Grande, à divisa dos
Estados de Minas Gerais e Goiás.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.909/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.909/2007, de autoria do Deput ado Getúlio
Neiva, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva e
Cultural Galoucura de Teófilo Otôni - AECGTO -, com sede no
Município de Teófilo Otôni, 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° 1.909/2007
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural

Galoucura de Teófilo Otôni - AECGTO -, com sede no Município de
Teófilo Otôni.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva e

Cultural Galoucura de Teófilo Otôni - AECGTO -, com sede no
Município de Teófilo Otôni.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.935/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.935/2007, de autoria do Deput ado Ronaldo
Magalhães, que declara de utilidade pública a Associação Itabirana de
Handebol, com sede no Município de Itabira, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.935/2007
Declara de utilidade pública a Associação Itabirana de Handebol,

com sede no Município de Itabira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Itabirana

de Handebol, com sede no Município de Itabira.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.104/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.104/2008, de autoria do Deput ado Almir
Paraca, que declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento Educacional de Montes Claros Ibituruna – Funadem
–, com sede no Município de Montes Claros, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.104/2008
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento Educacional de Montes Claros Ibituruna - Funadem -
, com sede no Município de Montes Claros.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação de Apoio ao

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.120/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.120/2008, de autoria do Deput ado Roberto
Carvalho, que declara de utilidade pública o Estrelinha Esporte Clube,
com sede no Município de Dores de Guanhães, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.120/2008
Declara de utilidade pública o Estrelinha Esporte Clube, com sede

no Município de Dores de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Est relinha Esporte

Clube, com sede no Município de Dores de Guanhães.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.124/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.124/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação Primeiros
Passos – AP2 –, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em
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turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.124/2008
Declara de utilidade pública a Associação Primeiros Passos - AP2 -,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Primeiros

Passos - AP2 -, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.126/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.126/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de São Joaquim de Bicas, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.126/2008
Dá nova denominação a escola estadual localizada no Município de

São Joaquim de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Prof essora Geralda

Eugênia da Silva a Escola Estadual de São Joaquim de Bicas, situada
na Rua Coronel Gervásio Lara, s/n°, Bairro Tereza C ristina, no
Município de São Joaquim de Bicas.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.143/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.143/2008, de autoria do Deput ado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação
Resgatando Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.143/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação Resgatando

Vidas, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de

Recuperação Resgatando Vidas, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.148/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.148/2008, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que declara de utilidade pública a Associação Esportiva e
Recreativa de Nova Módica, com sede no Município de Nova Módica,
foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.148/2008

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa de
Nova Módica, com sede no Município de Nova Módica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Esportiva e

Recreativa de Nova Módica, com sede no Município de Nova Módica.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.157/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.157/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública o Centro de Formação Francisca
Veras, com sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.157/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Formação Francisca Veras,

com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Formação

Francisca Veras, com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.180/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.180/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Agência de Cooperação
Intermunicipal em Saúde Pé da Serra – Acispes –, com sede no
Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.180/2008
Declara de utilidade pública a Agência de Cooperação Intermunicipal

em Saúde Pé da Serra - Acispes -, com sede no Município de Juiz de
Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Agê ncia de

Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra - Acispes -, com
sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Lafayette de

Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.191/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.191/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Acaiaca, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.191/2008
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Dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Acaiaca.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor  Martins a

escola estadual localizada na Rua Sebastião Patrício, n° 170, Centro,
no Município de Acaiaca.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.192/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.192/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Serrania, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.192/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Serrania.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Diretor N élson Rodrigues

a escola estadual localizada na Rua Coronel Antônio Faustino, n° 681,
Centro, no Município de Serrania.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.193/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.193/2008, de autoria do Gover nador do
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Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de São Sebastião do Rio Verde, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.193/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de São

Sebastião do Rio Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual José Ribe iro Mira a

escola estadual localizada na Rua José Victor da Fonseca, n° 107,
Centro, no Município de São Sebastião do Rio Verde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.194/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.194/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual de ensino
fundamental e médio - EJA - localizada no Município de Araguari, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.194/2008
Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio -

EJA - localizada no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Padre Edu ardo Jordi a
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escola estadual de ensino fundamental e médio - EJA - localizada no
Presídio Irmãos Naves, no Município de Araguari.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.195/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.195/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Araçuaí, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.195/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Araçuaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Terezinha  Gonçalves dos

Santos a escola estadual de ensino fundamental e médio - EJA -
localizada no Município de Araçuaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.196/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.196/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Caldas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.196/2008

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de
Caldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Indígena Xucuru Kariri -

Warkanã de Aruanã a escola estadual localizada na Fazenda Boa
Vista, no Município de Caldas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.197/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.197/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.197/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Alberto S antos Dumont a

escola estadual localizada na Penitenciária de Floramar, no Município
de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
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Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.198/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.198/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Mutum, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.198/2008
Dá nova denominação a escola estadual localizada no Município de

Mutum.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Erot ildes Hubner

Borges a Escola Estadual de Ocidente, localizada na Rua D, n° 34, no
Município de Mutum.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.202/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.202/2008, de autoria do Deput ado Dimas
Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação Brasileira
Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas - Abraço-Três
Pontas -, com sede no Município de Três Pontas, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.202/2008
Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária

para a Prevenção do Abuso de Drogas - Abraço-Três Pontas –, com
sede no Município de Três Pontas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Brasileira

Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas - Abraço-Três
Pontas -, com sede no Município de Três Pontas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.238/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.238/2008, de autoria do Deput ado Juninho
Araújo, que declara 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, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.238/2008
Declara 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo 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.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/5/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Senador

Jefferson Pérez, ocorrido no dia 22/5/2008, em Manaus. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. José
Amaury Teixeira de Barros, ocorrido no dia 23/5/2008, na cidade de
Juiz de Fora. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique e da

Deputada Cecília Ferramenta
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar nº 43/2008 - Projetos de Lei nºs 2.417 a 2.426/2008 -
Requerimentos nºs 2.510 a 2.518/2008 - Requerimentos dos
Deputados Fábio Avelar e outros, Dinis Pinheiro e outros e João Leite
e outros, da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão Especial
da Reforma Tributária - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Cultura, de Administração Pública e de Educação -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago, Carlos
Mosconi, Almir Paraca e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados João Leite e outros e Dinis Pinheiro e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 15/2007 e 2.096/2008; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos e
da Comissão Especial da Reforma Tributária; aprovação -
Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento; discurso da
Deputada Cecília Ferramenta - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva; questão de ordem; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras da Sra. Presidente - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro -
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Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio
- Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Juninho Araújo - 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 -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi
- Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.302/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Fiscalização Financeira. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 2.302/2008.)

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
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1.667/2007, da Comissão de Participação Popular.
Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, informando que, a partir de 31/8/2008, os atos judiciais e
administrativos do Poder Judiciário do Estado terão sua publicação
oficial-legal realizada exclusivamente sob forma eletrônica.

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura,
informando a impossibilidade de seu comparecimento a reunião da
Comissão de Política Agropecuária realizada nesta Casa e a
indicação do Sr. Alexandre Hideki Kawakami, engenheiro agrônomo,
para representá-lo no evento.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 617/2007 e
2.100/2008, em atenção a pedidos das Comissões de Administração
Pública e Justiça, respectivamente. (-Anexem-se aos respectivos
projetos de lei .)

Do Sr. Márcio A. de Lacerda, Secretário de Desenvolvimento
Econômico, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.099/2008, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.821/2008 , da Comissão
de Direitos Humanos.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, 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. Aluísio Augusto de Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do
Ministro dos Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 735/2007, da Comissão de Transporte .

Do Sr. Jerson Kelman, Diretor-Geral da Aneel, convidando para a
cerimônia de divulgação do Índice Aneel de Satisfação ao
Consumidor- Iasc- e a entrega do Prêmio Iasc. (-À Comissão de
Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova Lima,
prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de
Meio Ambiente encaminhado pelo Ofício nº 804/2008/SGM.

Do Sr. Antônio Braz Alves Coelho, Presidente da Câmara Municipal
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de São João Nepomuceno, informando que essa Casa Legislativa
encaminhou ofício às Câmaras Municipais da Microrregião da Zona da
Mata em que aborda a questão dos guinchos de veículos por
irregularidades ocorridas no trânsito urbano das cidades mineiras e
sugerindo que se apresente projeto de lei objetivando solucionar o
problema. ( - À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Marcelo Pinheiro do Amaral, Prefeito Municipal de Sarzedo,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.174/2008 , em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.174/2008.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos n°s 2.098/2 008, da
Comissão de Participação Popular, e 1.908/2008, do Deputado Eros
Biondini.

Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.848/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.848/2007.)

Do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito, Subsecretário de Ensino
Superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 1.952/2008 , da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Augusto Henrique Lio Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Meio Ambiente (2), prestando informações relativas aos Projetos
de Lei nºs 1.719 e 2.100/2008, em atenção a pedidos da Comissão de
Justiça. (- Anexem-se aos Projetos de Lei nºs 1.719 e 2.100/2008,
respectivamente.)

Da Sra. Marlene Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema
Penitenciário da Ouvidoria-Geral do Estado, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.228/2008, da Comissã o de Direitos
Humanos.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 327, 1.609,
1.945/2007 e 2.239/2008, em atenção a pedidos da Comissão de
Justiça. (- Anexem-se o ofício e as notas técnicas aos respectivos
projetos de lei.)
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Do Sr. José Carlos de Souza Lima, Secretário Executivo da
CGRS/DHR/SESu do Ministério da Educação, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.216/2008, da Comissã o de Saúde.

Do Sr. Renato Stoppa Cândido, Coordenador-Geral de Recursos
Logísticos do Ministério das Cidades, notificando a celebração dos
convênios 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. Saulo Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte, informando que o Deputado Alberto
Pinto Coelho, Presidente desta Casa, teve seu nome aprovado para
compor o Conselho Superior da Irmandade da referida instituição de
saúde.

Do Sr. José Maria da Silva, de Pitangui, solicitando a esta Casa
apoio para que se faça um movimento em razão das tarifas cobradas
pela Cemig e pela Copasa-MG. (- À Comissão de Defesa do
Consumidor.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2008
Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 95, de 17 de janeiro

de 2007, que altera a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, que
contém o estatuto de pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado no âmbito da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais o cargo de Capelão Militar, ficando o art. 4 da Lei
Complementar nº 95, de 17 de janeiro de 2007, acrescido do seguinte
inciso:

"Art. 13 - (...)
V - Quadro de Capelães Militares - QCM -, composto de sacerdotes,

ministros religiosos ou pastores, pertencentes a qualquer religião que
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não atente contra a disciplina, a moral e as leis em vigor.".
Art. 2º - Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos à Lei

Complementar nº 95, de 17/01/2007:
"Art. ... - O efetivo máximo de Capelães Militares da ativa por postos

será determinado pelo Poder Executivo e seguirá o seguinte escalão:
I - Major Capelão;
II - Capitão Capelão;
III - Primeiro e Segundo-Tenentes-Capelães.
Art. ... - Aplicam-se ao Quadro de Capelães Militares, no que couber,

as disposições contidas na Lei Federal nº 6.923, de 29/6/81.".
Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo, no prazo de noventa dias,

regulamentar esta lei.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto tem como objetivo criar, no Estado de

Minas Gerais, o quadro de Capelães na Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais, tal como já ocorre no âmbito das Forças Armadas, por
meio da Lei Federal nº 6.923, em vigor desde 29/6/81.

A referida lei criou o quadro de Capelães Militares das Forças
Armadas, que são sacerdotes incumbidos dos serviços religiosos e de
assistência espiritual aos membros das Forças Armadas e a seus
familiares. A eles cabe também atender aos encargos relacionados
com as atividades de educação moral dessas instituições.

No Estado de Minas Gerais, a lei que fixa o efetivo da Polícia Militar
é a Lei nº 16.678, de 10 de janeiro de 2007. Esta lei prevê
expressamente todos os quadros de Oficiais e Praças existentes na
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Não está previsto entre
esses quadros o de Capelão.

Esse quadro está presente no Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - e é hoje
denominado Assistente Religioso (Lei nº 11.730, de 1994); na Fhemig
(Lei nº 11.383, de 1994) e na Polícia Civil de Minas Gerais (Leis nºs
6.499, de 1974 e 4.131, de 1966).

Ressalte-se que a assistência religiosa existia na Polícia Militar.
Portanto, é de grande necessidade promover as devidas adaptações,
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a fim de que essa importante instituição tenha os mesmos direitos e
garantias que as demais.

Dessa forma, o Poder Executivo poderá, tendo em vista suas
necessidades e possibilidades, determinar o efetivo de Capelães
Militares e regulamentar suas funções, tal como já ocorre no âmbito
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Peço aos nobres pares o apoio a este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

PROJETO DE LEI Nº 2.417/2008
Declara de utilidade pública a Associação Resol - Redes de

Solidariedade para a Educação, com sede no Município de Montes
Claros.

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

Redes de Solidariedade para a Educação, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
André Quintão
Justificação: A Associação Resol - Redes de Solidariedade para a

Educação, com sede no Município de Montes Claros, é uma
associação civil de direito privado sem fins lucrativos que tem por
objeto atividades sociais, econômicas, culturais e educacionais,
visando à promoção do ser humano em todos os seus aspectos,
principalmente o cultivo dos valores éticos e cristãos.

- 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° 2.418/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários Vida Viva

de Campos Gerais, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Voluntários Vida Viva de Campos Gerais, com sede no Município de
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Campos Gerais.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Doutor Rinaldo
Justificação: Fundada em 20/1/2006, a Associação dos Voluntários

Vida Viva de Campos Gerais é uma entidade civil beneficente e de
assistência social, com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que
tem por finalidade assistir o paciente oncológico, renal crônico ou com
doenças infecto-contagiosas. Além disso, sua Diretoria é composta de
membros de reconhecida idoneidade moral, que não são
remunerados pela função que exercem.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto, por atender a entidade plenamente os
requisitos legais.

- 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 2.419/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Águas Formosas - Apae de Águas Formosas -, 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 Águas Formosas - Apae de Águas
Formosas -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Doutor Viana
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Águas Formosas - Apae de Águas Formosas -, com sede nesse
Município, é entidade civil, filantrópica, de caráter assistencial,
educacional, cultural e desportivo. Tem como finalidades, entre outras,
promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com
deficiência; coordenar e executar na sua área de atuação os objetivos,
programas e política da Federação das Apaes do Estado e da
Federação Nacional das Apaes; atuar na definição da política
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municipal de atendimento à pessoa com deficiência e articular, junto
aos poderes públicos municipais e entidades privadas, políticas que
assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência.

- 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 2.420/2008
Declara de utilidade pública a Casa de Transformação Betânia, com

sede no Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de

Transformação Betânia, com sede no Município de Lavras.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Zezé Perrella
Justificação: A Casa de Transformação Betânia tem por objetivo

prestar serviço às comunidades carentes, visando assegurar-lhes
bem-estar social por meio da filantropia, incluindo a promoção e o
incremento da cultura, do desporto, da ciência, da tecnologia,
beneficiando os desamparados, os desabrigados desprovidos de
alimentos e ou de roupa, resgatando o caráter e a moral dos que
estão à margem da sociedade, sem que haja discriminação de cor,
raça, credo político, religioso, sexo e idade, utilizando sempre como
premissa básica o ensino e a educação cristã.

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 2.421/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores da Vereda e Região - Aprover -, com sede no
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Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores da Vereda e Região - Aprover -
, com sede no Município de Unaí.

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

pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores da
Vereda e Região - Aprover -, entidade sem fins lucrativos, que tem
como objetivos atuar em conjunto com órgãos municipais, estaduais e
federais e instituições privadas interessadas em melhorar as
condições de vida e sanar eventuais problemas da comunidade,
visando o bem-estar social, promovendo ainda a proteção da saúde
da família, das gestantes, das mães, das crianças e dos idosos;
orientar os produtores rurais na aquisição de insumos, máquinas
agrícolas e outros; incentivar a realização de cursos voltados para a
agropecuária e combater a fome e a pobreza distribuindo cestas
básicas e realizando campanhas.

A Associação tem ainda como finalidade promover a cultura, o
esporte e a preservação ambiental e participar de eventos, reuniões e
campanhas em prol do desenvolvimento da comunidade e do
Município.

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

- 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 2.422/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Fazenda Landin, com sede no Município de Unaí.
 A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Landin, com sede no
Município de Unaí.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda
Landin, entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivos a proteção
da saúde da família, da gestante, da infância e do idoso; desenvolver
a agropecuária, agroindústria, horticultura, caprinocultura,
suinocultura, avicultura, psicultura, minhocultura, capicultura e
apicultura na comunidade; congregar esforços com órgãos municipais,
estaduais, federais, e instituições privadas interessadas em melhorar
as condições de vida e sanar eventuais problemas da comunidade,
além de implantar e ampliar seus meios de comunicação, incentivar a
realização de cursos voltados para a comunidade e lutar no combate à
fome e à pobreza com distribuição de cestas básicas e campanhas.

A referida associação tem ainda, por finalidade, promover a
divulgação da cultura e do esporte, bem como a elaboração de
campanhas voltadas para a preservação ambiental e participar de
eventos, reuniões e campanhas em prol do desenvolvimento social da
comunidade e do Município.

Por ser justo, conto com o apoio dos nobres pares à 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 N° 2.423/2008
Dispõe sobre a exposição comercial, proibição da venda e utilização

em estabelecimentos de ensino, da substância soda cáustica, seus
similares, e de todos os demais produtos classificados como nocivos à
saúde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A exposição para comercialização da substância

denominada soda cáustica, seus similares e de todos os demais
produtos classificados como potencialmente nocivos à saúde deverá
ser efetuada de forma que seu posicionamento fique fora do alcance
de crianças.



1445

Parágrafo único - Entende-se por produtos potencialmente nocivos à
saúde aqueles cujas embalagens e rótulos advirtam sobre sua
nocividade no uso, na utilização, na ingestão, na aplicação, na
inalação, na aspiração, no manuseio ou no contato acidental pelo ser
humano.

Art. 2º - Fica proibida a venda a menores de 14 anos de todo e
qualquer produto potencialmente nocivo à saúde que possua as
características descritas no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - É vedada a utilização dos produtos conceituados no
parágrafo único do art. 1º nos estabelecimentos de ensino infantil,
fundamental e médio.

Art. 4º - A vigilância e a fiscalização para o cumprimento do disposto
nos arts. 1º, 2º e 3º serão exercidas distintamente pelos órgãos de
vigilância sanitária estadual.

Art. 5º - Os infratores das disposições desta lei ficam sujeitos, sem
prejuízo de outras sanções, às seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa;
III - interdição temporária; e
IV - interdição definitiva.
Parágrafo único - Estarão sujeitas às mesmas sanções acima

graduadas as empresas fabricantes que deixarem de advertir em seus
rótulos e embalagens, ou omitirem, por qualquer motivo, as
propriedades nocivas à saúde dos produtos por elas fabricados.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A utilização de produtos nocivos à saúde em

estabelecimentos de ensino, ou mesmo dentro das residências, sem
critério técnico, é responsável por inúmeras ocorrências com risco de
morte. Esses produtos são disponibilizados ao consumidor em
qualquer estabelecimento comercial, estando expostos de forma
visível, próximos muitas vezes a alimentos, e ao alcance das mãos de
qualquer criança ou adolescente. Não há nenhuma regulamentação
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para sua venda, qualquer criança pode efetuar sua aquisição sem
restrições, em qualquer supermercado.

A venda desses produtos, bem como sua utilização pelos
estabelecimentos de ensino, é questão de saúde pública, devendo
haver a respectiva regulamentação de sua venda e exposição, com a
proibição do uso do referido produto e similares em ambientes
educacionais.

Em defesa da vida e para evitar que casos possam a vir a acontecer
no âmbito dos estabelecimentos escolares, este parlamentar
apresenta esta iniciativa de lei, que entende de fundamental
importância para a segurança das crianças, e espera contar com o
apoio dos Deputados que integram este Parlamento para aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.424/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Escola Família

Agroindustrial de Turmalina - Asfat -, com sede no Município de
Turmalina.

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

Escola Família Agroindustrial de Turmalina - Asfat -, com sede no
Município de Turmalina.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Padre João
Justificação: A Associação de Apoio à Escola Família Agroindustrial

de Turmalina é entidade beneficente sem fins lucrativos, fundada em
2/10/97, que tem por finalidade prioritária ações de assistência social,
promovendo educação gratuita com pré-qualificação profissional em
agroindústria e no ensino médio, com educação profissional em
agroindústria e agropecuária. Promove ainda o desenvolvimento rural
sustentável, através da educação e da formação dos jovens,
valorizando o espírito de solidariedade, respeitando o meio ambiente,
fortalecendo e valorizando os vínculos familiar e comunitário, como
medida preferencial para a busca da integração social, especialmente



1447

da criança e do adolescente.
O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972,
de 27/7/98.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.425/2008
Declara de utilidade pública a Organização dos Amigos, Moradores

e Produtores Rurais dos Costas - Omopruc -, com sede no Município
de Barbacena.

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

Amigos, Moradores e Produtores Rurais dos Costas - Omopruc -, com
sede no Município de Barbacena.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Padre João
Justificação: Trata-se de associação beneficente, sem fins

lucrativos, fundada em 5/8/2005, que tem como finalidade a promoção
da assistência social, da cultura, do desporto, do turismo, da saúde,
do meio ambiente, da defesa e conservação do patrimônio histórico e
artístico, da geração de emprego e renda e da organização
comunitária.

O processo objetivando a declaração de sua 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 de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.426/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores do Vale

do Jequitinhonha - AAPIVAJE -, com sede no Município de Turmalina.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Apicultores do Vale do Jequitinhonha - AAPIVAJE -, com sede no
Município de Turmalina.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de maio de 2008.
Padre João
Justificação: A Associação dos Apicultores do Vale do

Jequetinhonha é associação beneficente sem fins lucrativos, fundada
em 12/3/2002, que tem por finalidade congregar os apicultores da
região do Vale do Jequitinhonha, promovendo o aprimoramento da
atividade apícola, através de cursos, palestras, pesquisas técnicas e
demonstrações práticas. Promove ainda a assistência aos associados
e a representação dos apicultores da região junto à Federação Mineira
de Apicultura, além da preservação do meio ambiente, bem como a
recuperação de áreas degradadas que apresentem potencial para o
desenvolvimento da apicultura.

O processo objetivando a utilidade pública encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972,
de 27/7/98.

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

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.510/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Arcebispo Dom Walmor
Oliveira de Azevedo por sua posse na Academia Mineira de Letras. (-
À Comissão de Cultura.)

Nº 2.511/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Liberdade FM pelas
comemorações de seus 25 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.512/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Oitava Igreja Presbiteriana
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de Belo Horizonte pela passagem do seu 39º aniversário. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 2.513/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Samarco
Mineração S.A. pela inauguração de sua Terceira Pelotização -
Complexo Germano, no Município de Mariana. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.514/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências para que sejam
atendidas as reivindicações, relativas a melhoria salarial e valorização
profissional, dos servidores do Estado que desempenham a atividade
de motorista. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.515/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Procon do Ministério Público Estadual providências com
vistas à instauração de procedimento administrativo para investigar se
houve aumento indevido do preço de álcool e gasolina nos postos do
Estado e, no caso de comprovação de irregularidade, à aplicação de
sanções preconizadas pelo Código de Defesa do Consumidor. (- À
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 2.516/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso ao Cabo PM Paulo
Henrique Bonfim em reconhecimento pelos 20 anos de serviços
prestados à PMMG e à comunidade.

Nº 2.517/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares que
participaram da operação desencadeada pela 9ª Companhia do 34º
Batalhão da PMMG, que resultou na prisão de sete pessoas no Bairro
Carlos Prates, com o intuito de coibir o tráfico de drogas e o uso de
armas na região.

Nº 2.518/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares da
11ª Companhia do 41º Batalhão da Polícia Militar do Barreiro, que
organizaram e participaram de festa para homenagear as mães da
Vila Cemig.

Do Deputado Fábio Avelar em que solicita seja instalada a Frente
Parlamentar SOS 040, com os objetivos que menciona. (- À Mesa da
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Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados

Dinis Pinheiro e outros e João Leite e outros, da Comissão de Direitos
Humanos e da Comissão Especial da Reforma Tributária.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Administração Pública e de Educação.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
O Deputado Arlen Santiago - Caro amigo Presidente, Deputado

Doutor Viana, Deputada Cecília Ferramenta, Deputados,
telespectadores da TV Assembléia. Hoje temos alguns motivos de
muita alegria para ocupar esta tribuna. Esta nossa alegria de hoje
tem-se tornado rotineira porque as ações do Governador Aécio Neves
em nosso Estado equacionando nossas finanças tem possibilitado a
implantação de obras em todo o Estado de Minas Gerais. Todos os
dias um novo programa, todos os dias novas ações que fazem com
que o povo mineiro, principalmente o povo das cidades de menor IDH,
tenha, a cada dia, mais alegria.

Alegria real, por exemplo, que se vê nas localidades. Isso acontece
pela maneira cortês e educada com que o Governador Aécio Neves
se relaciona com o governo federal e com todos os Prefeitos. Um
exemplo é a nossa querida Salinas, tão bem gerenciada pelo Prefeito
José Prates. Há poucos dias mesmo estivemos lá com a Presidente
do Servas, Andréia Neves, inaugurando um centro para cuidar melhor
das crianças, o qual realmente faz inveja, praticamente, até a países
da Europa. As criancinhas de Salinas receberam o Centro Solidário e
hoje estão mais bem cuidadas.

Além disso, a cidade que só tinha 20% das ruas asfaltadas quando o
Prefeito José Prates assumiu está caminhando para chegar aos 80%,
com o trabalho que o Governador tem feito na localidade.

Tínhamos um projeto gestado na Copasa em 1997 chamado Pass-
Bid, que seria um empréstimo que a Copasa tomaria do BID para
levar água às comunidades de cidades de baixa renda. O projeto não
vingou, mas nasceu um outro programa, chamado Proágua Semi-
Árido, que, numa parceria entre os governos federal, estadual, a
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Prefeitura de Salinas e alguns outros Municípios, investiu
R$15.000.000,00 em obras de saneamento básico que melhoram
muito a qualidade de vida do povo de várias comunidades, como Nova
Matrona, onde reside o Presidente da Câmara Municipal, Eílton
Santiago, como também Ferreirópolis, Nova Fátima, Atoleiro, São
José e várias outras.

No dia 3 de junho, caros amigos, o Governador Aécio Neves lança
um novo pacote e o pacote final das obras do Pró-Acesso, esse
programa vitorioso do Governador para levar asfalto a todas as
cidades mineiras que não tinham a alegria de estradas asfaltadas. É
por isso que hoje saímos de Brasília de Minas e passamos pela
Estrada Laurentino Pereira Freire, nome de meu grande
correligionário, já falecido, que ousou pedir ao Governador o asfalto
para Ubaí, que está pronto. Além disso, há o asfalto ligando Ubaí a
São Romão, cidade em que o Prefeito Lúcio tem realizado um grande
trabalho.

Também desenvolvemos um trabalho, e o Governador Aécio Neves
liberou o asfalto para a nossa querida cidade de Rio Pardo de Minas.
Trabalhamos, juntamente com o ex-Prefeito Manoel Capuchinho, e
pedimos ao Governador para que o asfalto chegasse até à cidade de
São João do Paraíso. A firma paulista, dos Meneghettis, está fazendo
um novo projeto para aumentar mil empregos com carteira assinada,
além dos mil já gerados.

Estamos vendo, agora, a estrada chegar até Berizal, onde o nosso
querido Prefeito José Mota, amigo do Governador Aécio Neves, do
nosso querido benfeitor Aécio Cunha, pai do Governador, sempre tem
sido um braço forte da região.

Agora, o Governador autoriza recursos na ordem de R$1.200.000,00
para que o Rio Pardo tenha mais uma ponte e ligue Ninheira a Berizal.
Além disso, a estrada de Ninheira a Berizal também já foi autorizada
pelo Governador. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os
amigos Lolá, Osmar, Jacir, Janete e tantos outros.

No dia 3 de junho, às 11 horas, o Governador lançará um pacote
com 49 novos trechos, que beneficiará inúmeras cidades de Minas.
Apenas quatro trechos ainda não estão sendo incluídos por se tratar
de estradas, BRs federais não concedidas para o Estado, que estão
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no PAC. Queremos que o PAC desempaque para que esses
asfaltamentos da BR-135 ligando Manga a Montalvânia sejam feitos,
assim como da BR-367 na região de Salto da Divisa.

O Governador lançará esse pacote no dia 3 de junho, no Palácio da
Liberdade, beneficiando alguns trechos, dos quais relacionarei alguns.
Um desses trechos levará a estrada de Campo Azul, onde o Prefeito,
do meu partido, o PTB, Carlinho de Cirilo, faz um grande trabalho, até
o entroncamento de Brasília de Minas. Serão 43km.

O Governador está terminando também a obra do contorno de
Januária, de mais de R$6.000.000,00, que já está em fase final e será
inaugurada ainda em junho. O asfaltamento de Januária a Cônego
Marinho e a Bonito de Minas vai de vento em popa. O Governador
agora lançará um novo pacote: a estrada que ligará Cônego Marinho,
caro Vereador Preto, cara amiga Diretora Raquel, à cidade de
Miravânia, onde sou majoritário, onde o Prefeito Bila, o ex-Prefeito
Elzio, seu pai, estão fazendo um grande trabalho.

Gostaria também de dizer que para a terra onde tive a alegria de ser
Prefeito e sou majoritário, chamada Coração de Jesus, o Governador
autoriza a licitação de obra que levará asfalto dessa cidade até São
João do Pacuí, onde nosso Prefeito do PTB, o Toninho, tem feito
grande trabalho. Cumprimento todos os nossos amigos de lá.

Abro um parêntese para dizer que o Governador acaba de autorizar
obra que não é do Pró-Acesso. Estivemos, há 15 dias, com nosso
amigo Dr. Danilo de Castro, assim como com Paulo Bregunci, com o
Zé Silva e com várias outras pessoas em Coração de Jesus. O Dr.
Danilo foi incumbido pela liderança de Coração de Jesus e também
por nós de informar ao Governador que a primeira parte daquela
estrada que ele mandou fazer ligando Brasília de Minas a Coração de
Jesus ficou pronta. Também será beneficiado o trecho de Brasília de
Minas a Ponte do Cigano, Distrito de Coração de Jesus, onde moram
muitos amigos nossos, como o Jucão. O Governador agora destinará
R$4.000.000,00 para o DER terminar essa obra. Os contratos já estão
sendo feitos pelo DER. Como disse, será beneficiado o trecho de
Ponte do Cigano até Coração de Jesus, grande reivindicação de muito
tempo.

Quero dizer a nossos amigos o Prefeito Marclênio, o ex-Prefeito
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Alceu, o nosso Secretário de Saúde Marlon que o Governador
autoriza também obra de Fruta-de-Leite, cidade onde tenho o maior
índice de minha votação, onde sou majoritário. O trecho abrangerá de
Fruta-de-Leite até a BR-251.

O Governador também autoriza, caro Prefeito Nilsinho, de Padre
Carvalho, o asfaltamento da BR-251 até Padre Carvalho, assim como
a licitação. Quero dizer ao pessoal de Josenópolis, nosso amigo
Gumercindo, nossos Vereadores Dos Anjos, Divina, que o Governador
autorizou o pedido de vocês para o asfaltamento de Padre Carvalho a
Josenópolis.

Mando abraço à população de Montalvânia e de Juvenília. O
Governador autoriza, no dia 3, caro Prefeito Toninho Marinho, Vice-
Prefeito Péu, caro Prefeito Dr. José, caros amigos de Montalvânia, o
asfaltamento de Montalvânia até Juvenília, uma estrada estadual.

Gostaria de cumprimentar o Prefeito Éden Celestino, os amigos de
Lagoa dos Patos e de São João da Lagoa, onde estivemos no
sábado, em uma grande festa do Prefeito Eden. Estivemos também
com o Prefeito João Ramos, de São João da Lagoa. O Governador
também autoriza o asfaltamento de São João da Lagoa até Lagoa dos
Patos, resolvendo definitivamente o problema da região. O trecho de
Cônego Marinho a Miravânia já estamos licitando, o de Juvenília a
Montalvânia também.

Gostaria de mandar um abraço para nosso companheiro de
Novorizonte, o Prefeito Hílton Costa, e os amigos porque o
Governador também autoriza que o asfaltamento de Novorizonte até a
MG-404, em um trecho de 20km, seja efetuado. Hílton, a luta sua e do
povo de Novorizonte foi contemplada pelo grande Governador dos
mineiros, o Governador Aécio Neves.

No dia 14 estaremos também na grande festa de Pai Pedro, onde o
grande Prefeito José Geraldo está fazendo um grande trabalho,
melhorando muito o índice de desenvolvimento infantil, visto que a
cidade, há 10 anos, tinha o pior índice de desenvolvimento infantil de
toda Minas Gerais. Hoje não é mais assim.

D. Vivi, minha grande amiga, o Governador autoriza também a
licitação dessa obra de Pai Pedro até Porteirinha, o que melhorará
muito a região do Tanque. Quero mandar um abraço para o Vereador
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Mourão e dizer que já foi publicada uma emenda nossa para a compra
do veículo para atender à população. Em Porteirinha foram perfurados
também vários poços artesianos, através da Sedru. No dia 3 de junho
haverá uma licitação para equipar esses poços. Mando também um
grande abraço para o meu grande amigo Juraci Freire.

Quero também mandar um abraço para os nossos companheiros de
Varzelândia. Caros amigos Josemar e Renato, Vereador de Ibiracatu,
o Governador, no dia 3, autoriza também a licitação e posterior
convênio da obra de Varzelândia até Ibiracatu.

Gostaríamos de dizer também ao povo de Uruana de Minas, ao
nosso ex-Prefeito, à Tânia, nossa Secretária de Educação, ao Prefeito
de Tiago que o trecho de Garapuava até Uruana de Minas estará
sendo atendido.

O tempo sempre é pequeno para falar das obras do Governador
Aécio Neves atendendo os Municípios onde somos votados porque
esse grande Governador dos mineiros, que é aplaudido por todos os
mineiros e tem índices de aprovação nunca vistos antes em todo o
Brasil, também autoriza o Igam a realizar uma audiência pública - já
foi feita na segunda-feira - e liberará, dentro do programa que também
já foi feito em Salinas, também em Januária, onde serão aplicados
R$9.500.000.00.

Caro Prefeito Sílvio, Ademir e amigos de Januária, esses recursos
serão aplicados em obras, como, por exemplo, em melhoria de
qualidade de saneamento básico em Januária, com R$4.500.000,00 e
mais de R$4.000.000,00 em várias comunidades rurais para que a
gente possa trabalhar para acabar com o caminhão-pipa de Januária.

Em junho, daqui a pouco, estaremos em uma audiência com o
Governador Aécio Neves, para convidar algumas comunidades como
Várzea da Palma, São João da Ponte e Januária, onde Sua
Excelência tem uma quantidade de obras enormes para inaugurar em
qualquer Município deste Estado.

Em Januária é com o Minas Avança, com um contorno pronto de
mais de R$6.000.000,00, com o Viva a Vida, com mais de
R$4.000.000,00, e agora esse programa em parceria do governo do
Estado com o governo federal, o Proágua Semi-Árido, que colocará
R$9.500.000,00.
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Sr. Presidente, agradeço a atenção. Revelamos ao povo de Minas
Gerais que estamos hoje muito alegres porque o Governador ruma
para terminar esse programa do Pró-Acesso, que muitos
consideravam impossível. Mas nada é impossível quando se tem
vontade, competência e gestão, como o Governador Aécio Neves e a
sua equipe. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores

parlamentares, gostaria de falar, nesta tarde, sobre o exame do Enade
realizado recentemente, que avaliou as faculdades de Medicina no
Brasil, já tendo sido liberado o resultado em todo o País.

Antes quero abordar um tema importante, pois tivemos uma
audiência pública há poucos dias, na cidade de Corinto, que o nosso
Presidente Doutor Viana também conhece. Ontem tivemos audiência
para tratar do mesmo assunto com o Secretário Marcus Pestana, a
qual contou com a presença das autoridades da cidade - nem todas, é
verdade. Falamos sobre o problema da Santa Casa, que foi
reformada, reinaugurada e reequipada há pouco tempo, portanto está
em condições de oferecer bom atendimento à população, mas
lamentavelmente foi fechada. Como V. Exa. sabe, Sr. Presidente,
estivemos lá atendendo à solicitação do Deputado Célio Moreira, que,
assim como V. Exa., também é votado naquela cidade. Participamos
de uma audiência pública com a Secretária Municipal de Saúde, o
Provedor da Santa Casa, o Promotor Público e demais lideranças. O
clube de Corinto estava totalmente lotado, tamanho o interesse que o
assunto desperta naturalmente na população local. Após o encontro,
ficamos de marcar reunião com o Secretário de Saúde, para levarmos
adiante o propósito de reabrir o hospital. Ontem estivemos no seu
gabinete, mas infelizmente a Prefeita não compareceu, assim como o
Secretário Municipal de Saúde. O encontro foi muito produtivo, tendo
sido aprovada a proposta de continuar lutando pela causa, com o
Promotor de Justiça e um representante da Secretaria de Saúde
indicado pelo Secretário - nesse caso, o Secretário Adjunto -, além
dos membros da Comissão de Saúde da Assembléia.

Consultaremos a Prefeita, o Provedor e talvez as autoridades
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religiosas, principalmente o Bispo de Diamantina, com o objetivo de
encontrar uma solução para reabrir o hospital. É lamentável, Sr.
Presidente, senhoras e senhores parlamentares, que isso esteja
acontecendo em uma cidade como Corinto, com mais de 20 mil
habitantes, que atende a outros Municípios daquela microrregião. O
hospital está em plenas condições de funcionamento, mas foi fechado
por problemas de ordens diversas. Naturalmente, sobressai um
desentendimento político que existe lá e infelizmente penaliza toda a
população de Corinto e da região. Esperamos que, daqui a alguns
dias, possamos vir a esta tribuna dar a boa notícia de que o hospital
será reaberto. É esse o nosso propósito, essa é a nossa disposição.

Antes de falar sobre o assunto que me traz aqui, ouvirei o Deputado
Doutor Rinaldo, que participou ativamente tanto da audiência pública
em Corinto como da reunião de ontem no gabinete do Secretário de
Saúde Marcus Pestana.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Mosconi, pela cessão da palavra. Quero apenas cumprimentá-lo por
seu trabalho à frente da Comissão de Saúde, nessa nossa viagem a
Corinto. Como V. Exa. diz, o assunto é preocupante. O hospital é
bom, tem um bloco cirúrgico e um bloco obstétrico em boas
condições, mas foi fechado. Sabemos que existem problemas
políticos na cidade. O nosso trabalho, apesar de político, nunca é
partidário. Estamos ali para tentar resolver o problema das pessoas,
não apenas de Corinto, mas de várias cidades, que precisam daquele
hospital. Gostaria de falar da ausência da Prefeita nesses dois
encontros. Saímos daqui com destino a Corinto e não fomos
recebidos pela Prefeita, num gesto deselegante. Fomos até lá para
tentar resolver um problema da cidade que ela administra, e ela não
nos recebeu. Também fizemos uma reunião na Secretaria de Estado
de Saúde, com o Secretário Marcus Pestana, autoridade máxima no
assunto em Minas Gerais, que é quem vai realmente nos ajudar a
concretizar a abertura desse hospital, e, mais uma vez, a Prefeita não
compareceu nem enviou para representá-la o seu Secretário de
Saúde. Desse jeito, não sei como ela quer cuidar da saúde da
população de Corinto. Não conheço a Prefeita, não sou da região de
Corinto nem tenho nenhum voto nessa cidade, como também não
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estou preocupado em ter votos por lá, já que a cidade de Corinto não
faz parte do meu reduto eleitoral. Estou preocupado é com a
população, que precisa de saúde. Estamos nesta Casa para defender
essa bandeira, porque somos da Comissão de Saúde.

Como estava dizendo, a sua ausência na Secretária de Saúde, para
cuidar de um assunto tão sério da sua cidade de Corinto, foi o
segundo gesto deselegante da Prefeita. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Carlos Mosconi - Eu é que agradeço, Deputado Doutor
Rinaldo, mas tenho a certeza de que o Deputado Doutor Viana, que
inclusive está presidindo a reunião no dia de hoje, tem influência
positiva sobre a Prefeita. Com a intervenção dele, caminharemos para
uma possível solução na cidade de Corinto. Espero que isso venha a
acontecer e que possamos trazer até aqui essa notícia. Como estava
dizendo, o que me traz realmente a esta tribuna, além desse assunto,
é a avaliação, pelo Ministério da Educação, das faculdades de
Medicina do Brasil. Há poucos dias, a imprensa toda se manifestou
sobre isso.

Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, gostaria de
manifestar minha satisfação pela classificação de uma faculdade de
Medicina do Sul de Minas, a Unifenas, a Faculdade de Medicina de
Alfenas, eleita a 1ª faculdade de Medicina, na classificação das
faculdades privadas do Estado de Minas Gerais, e a 5ª de todo o
Estado, alcançando também uma classificação extremamente honrosa
entre as faculdades privadas de todo o Brasil. Quero manifestar minha
satisfação, porque conheço muito a Universidade de Alfenas e tenho
ligação com a sua faculdade de Medicina, uma vez que fui professor
de Medicina nessa faculdade. Posteriormente, tive a honra de dirigir,
em Belo Horizonte, a faculdade de Medicina daquela Universidade.
Aliás, a faculdade de Medicina de Belo Horizonte encontra-se no sexto
ano de atividade, portanto ela não entrou no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes - Enade -, razão pela qual ela não foi
citada na classificação, uma vez que não participou do exame por não
ter cumprido os seis primeiros anos da sua existência. O que não
podemos deixar de ressaltar aqui é o aspecto da qualidade da
Faculdade de Medicina da Universidade de Alfenas, que realmente
prevalece e vem se tornando uma marca dessa Universidade vitoriosa
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em Minas Gerais e no Brasil. Assim sendo, manifesto meus
cumprimentos à atual Reitora da Universidade, Maria do Rosário
Vellano, e a toda a sua equipe. Também faço uma saudação póstuma
ao grande Prof. Edson Vellano - que infelizmente faleceu há poucos
meses e foi o grande criador da Universidade José do Rosário
Vellano, a Unifenas -, por ter colocado a Faculdade de Medicina de
Alfenas num nível extremamente positivo, correto e bom, prestando
um serviço de primeiríssima qualidade para aquela região. Ele ainda
cuidou, com esmero, da parte pedagógica, de formação dos alunos,
com um corpo docente de primeira qualidade. Quero também
cumprimentar o Diretor daquela escola, o Prof. Adelino, bem como o
Diretor do hospital, Dr. Agnaldo, e toda a equipe docente daquela
faculdade de Medicina.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, no momento em
que discutimos, no Brasil, o número exagerado de faculdades de
Medicina que existem por aí, o fundamental a ser discutido é
exatamente o que o Enade está fazendo, por meio do Ministério da
Educação, que é discutir a questão da qualidade. Agora, se existem
muitas faculdades, isso nós ainda vamos avaliar. Não é fácil fazer
essa avaliação, assim como não é fácil querer coibir que jovens
entrem para uma faculdade de Medicina. O que o Ministério da
Educação tem de fazer, e ele está caminhando um pouco nessa
direção, assim como o Sistema Mineiro de Educação, que está
consagrado na Constituição de Minas Gerais, é cuidar da qualidade
do ensino que é oferecido à juventude. Quando falamos que existem
muitas faculdades de Medicina e que, portanto, existem muitos
médicos no Brasil, fico questionando-me se essa é mesmo a nossa
realidade.

Onde é que estão? Vejo a luta das administrações municipais para
contratar médicos para chefiarem as equipes do Saúde da Família.
Muitas equipes não são abertas porque não existem esses
profissionais. Eles têm um salário inicial muito adequado e bom. As
Prefeituras oferecem cerca de R$7.000,00 para início de carreira, e os
profissionais não aparecem. Há muitas Prefeituras à procura de
pediatras, neurocirurgiões, clínicos-gerais, anestesistas e não
encontram. Será mesmo que temos muitos médicos ou será que
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desejam colocar essa situação como se fosse verdade? Não estou
querendo defender a abertura de faculdades, mas quero colocar o
tema em discussão porque é atual e importante. Belo Horizonte, onde
há um bom sistema de saúde - parabenizo o Prefeito Pimentel e o
Secretário Helvécio Miranda Magalhães Júnior -, está à procura de
profissionais para abertura de novos PSFs. Lá em Poços de Caldas e
Andradas, minha terra, os Prefeitos estão à procura de médicos para
abertura de novas equipes do Saúde da Família e não encontram. É
uma situação que precisamos analisar mais cuidadosamente. Dizem
que há mil médicos por habitante, mas de que maneira fazemos essa
classificação? Qual é a população que estamos avaliando? População
de alta renda, de baixa renda, carente? São situações muito
diversificadas no País e que devem ser mais bem analisadas.
Acrescente-se o fato de termos aproximadamente 1.600 cidades sem
nem um médico sequer. São questões que precisamos avaliar, em
vez de falar que há muitas faculdades e muitos médicos. Não estou
defendendo isso, mas quero ressaltar a importância de discutirmos a
qualidade do ensino médio dado aos alunos do curso de Medicina.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Obrigado, é uma honra
apartear V. Exa. Comungo com sua idéia e trabalho e desejo
parabenizá-lo e agradecer-lhe a presteza com que atendeu o nosso
requerimento para realização de audiência pública em Corinto,
quando V. Exa. e o Deputado Doutor Rinaldo visitaram a Santa Casa.
Nessa audiência, em que não coube tanta gente, todos preocupados
com a saúde do Município, onde filhos e familiares estão morrendo
por falta de assistência médica, foi acordado com o Ministério Público,
o provedor, alguns movimentos, o Conselho de Saúde e o Secretário
de Saúde do Município que faríamos uma visita ao Secretário de
Saúde, a qual aconteceu ontem. V. Exa. e o Deputado Doutor Rinaldo
estiveram presentes, mas outra vez não recebemos a Prefeita de
Corinto, em total desprezo pela saúde da comunidade e numa falta de
vontade de resolver esse problema. Há uma irresponsabilidade muito
grande dessa administração, e, por uma briga política, as pessoas
estão pagando com a vida. Ouvi o testemunho do Deputado Doutor
Rinaldo e de V. Exa. sobre as cidades em que a Comissão de Saúde
realizou audiências públicas. Aliás, acredito que a Comissão de Saúde
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seja uma das mais requisitadas desta Casa, até porque a questão da
saúde do nosso Brasil não vai muito bem. E vimos que aquela cidade
está pedindo socorro - lembro que uma solução para Corinto vai
atender a mais cinco cidades: Monjolos, Santo Hipólito, Augusto de
Lima, Buenópolis e parte de Morro da Garça. O Presidente Carlos
Mosconi foi testemunha do descaso da administração municipal, até
porque V. Exa. encaminhou ofício à Prefeita, e ontem foi dito na
Secretaria que ela não recebeu convite para participar da reunião.
Quer dizer, é uma irresponsável, que não tem nenhum interesse em
ajudar aquela cidade. Infelizmente, vamos ter de esperar até outubro
para tentar dar cabo a isso e fazer com que aquela comunidade volte
a ter um atendimento de saúde realmente digno. Gostaria de registrar
e agradecer o atendimento imediato por parte de V. Exa. em socorro
àquela comunidade, mas lembro que o trabalho dessa Comissão da
Assembléia Legislativa, desse parlamentar, do Ministério Público e da
Santa Casa, infelizmente ficou prejudicado pela ausência da
administração. Obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço muito o aparte de V. Exa.,
Deputado Célio Moreira, que tanto interesse tem demonstrado e tanto
trabalho tem feito para encontrar uma solução para essa questão em
Corinto. Entendemos perfeitamente, Deputado Célio Moreira, que lá
exista a questão política. Vimos isso quando lá estivemos e até
dissemos então que a questão política pode prevalecer, permanecer
ou durar; esse é um problema que eles têm de resolver lá. Mas isso
não deveria, de maneira alguma, penalizar a população da cidade. Se
há um problema ou um impasse político, isso deveria ser resolvido
nas eleições - e em breve poderemos fazê-lo. Mas que deixem o
hospital aberto para atender o povo, que não tem de pagar um preço
tão alto por esse impasse ou desencontro político, que, em nosso
entendimento, passa a ser injustificável, uma vez que vai penalizar
toda a população da cidade e da região. Encerro minhas palavras,
Presidente, enviando os meus cumprimentos e manifestando minha
enorme satisfação pela classificação extremamente honrosa da
Faculdade de Medicina de Alfenas - Unifenas - no exame feito pelo
Enac. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público nas galerias, telespectadores da TV Assembléia,
venho à tribuna nesta tarde para abordar um tema que tenho
acompanhado de perto, relativo à implantação do Territórios da
Cidadania em nosso Estado. Mas, antes de fazê-lo, quero conceder
aparte ao nobre Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Almir Paraca,
agradeço a gentileza de seu aparte, mas quero trazer uma notícia que
acredito ser importante para todos nós, principalmente para V. Exa. e
os demais Deputados que integram a frente parlamentar - que, se
Deus quiser, em breve será formalmente lançada - que trata dos
assuntos ligados à BR-040, principalmente sua duplicação.

Várias audiências públicas foram realizadas nesta Casa, e hoje
estou aqui para fazer um elogio. Acho que devemos criticar e brigar na
hora certa, mas também temos de elogiar as ações que estão sendo
executadas. Assim, hoje, queremos elogiar a ação emergencial que
vem sendo feita pelo DNIT, por seu Superintendente substituto em
Minas, Edson Aires, que, na sexta-feira passada, com o
Superintendente Waltair, da Polícia Rodoviária Federal, fez uma
inspeção em todos os trechos visitados pela Comissão de Transporte.
Hoje recebemos a notícia de que, nos trechos em que a situação está
mais grave, está sendo feita a operação tapa-buraco, e também que
está sendo concluída hoje a implantação de 60 delineadores e mais
30 placas nos locais em que há um risco maior. Isso já é uma
resposta que foi dada a todos nós, em função do nosso trabalho - da
Comissão do Trabalho e dos demais Deputados desta Assembléia -
em levantar constantemente esse assunto nesta Casa.

A última notícia é que, em contato hoje com a CSN, fomos
informados de que existe uma possibilidade de início, já para julho
deste ano, da rodovia nas proximidades da Ferteco, o que eliminará
aproximadamente 80% do trânsito na região, ajudando a diminuir o
risco daquele trecho. Por fim, aviso que fomos informados pelo Dr.
Fernando Coura, do Sindiextra, de que hoje, à tarde, estarão reunidos
com o DNIT, com vistas a formalizarem um convênio para, também
numa ação emergencial, atuarem na recuperação desse trecho.



1462

Muito obrigado pelo aparte. Era essa a notícia que queria dar a
todos.

O Deputado Almir Paraca - Compartilhamos essa preocupação com
o nobre Deputado. Também somos usuários da BR-040 e estamos
sofrendo, como todos que trafegam por essa rodovia em direção a
Brasília. Fizemos também gestão, e acredito que isso vem em boa
hora. E acredito, Deputado, que precisamos efetivamente acompanhar
esses processos de reforma das rodovias. Há um trecho, a partir do
trevão de Curvelo até Três Marias, que foi totalmente refeito há muito
pouco tempo - no máximo, há quatro anos - e é o pior trecho da
rodovia. Tem de se pensar em mecanismos que responsabilizem as
empresas, porque, nesse caso particular, o serviço foi muito malfeito.
Estamos alegres com essa obra também e a conferiremos. Na
semana que vem, eu te digo como está o andamento da obra, porque
passarei lá, no fim de semana.

Retomando o assunto do Territórios da Cidadania, anteontem, no
Palácio da Liberdade, tivemos a assinatura de um acordo de
cooperação entre o governo do Estado e o Ministério do
Desenvolvimento Agrário. Estavam presentes os Ministros Guilherme
Cássio e Patrus Ananias, o Prefeito de Belo Horizonte, o Governador
e Secretários de vários Estados, para efetivamente fazer deslanchar
esse programa, que consideramos fundamental para as regiões de
Minas Gerais deprimidas economicamente - o Noroeste e o Norte de
Minas e os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. No total, 84
Municípios compõem esses quatro Territórios e estão recebendo
ajuda do governo federal, neste ano, por meio de várias ações,
incluindo as de infra-estrutura nas áreas de saúde e educação,
voltadas para a assistência e a promoção social. É a rede de proteção
social hoje em curso, por meio de ações do governo federal, do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Estão
chegando 768 milhões a esse conjunto de Municípios, que são
fundamentais para ajudar no processo de combate à pobreza rural, o
primeiro propósito do programa Territórios da Cidadania.

Quando se fala na integração das ações, nos esforços do governo
federal, do governo do Estado e do Município, efetivamente temos de
comemorar e nos alegrar. Sabemos que, entre a manifestação do
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propósito, a boa intenção que ficou registrada no acordo de
cooperação e a efetiva integração e articulação de políticas públicas
nos Territórios, há uma grande distância. Mas cabe a todos nós,
interessados na melhoria da qualidade de vida da população,
trabalhar nesse sentido e nessa direção.

Sabemos que as políticas do governo federal - que aliás são muitas
e estão chegando de forma muito intensa a cada uma dessas regiões,
Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri - precisam ser integradas e
articuladas de maneira rápida, com as suas ações, a fim de estimular
os Prefeitos e as lideranças municipais a fazerem um esforço no
mesmo sentido, na mesma direção. Disso efetivamente depende o
sucesso do Territórios da Cidadania, que é um programa de
desenvolvimento sustentável territorial, assim como a participação dos
Prefeitos e das lideranças municipais. Os Prefeitos são os principais
agentes que poderão ajudar a configurar de fato essa nova
territorialidade que transcende as fronteiras dos Municípios, além de
uma nova identidade regional fundamental para abordar de maneira
sistêmica e integrada e promover as soluções para os problemas
regionais, que, ao mesmo tempo, são de todos os Municípios e
configuram as dificuldades muitas vezes estruturais de determinada
região.

Na semana passada, no feriado prolongado, andamos pela região
Noroeste para visitar vários Municípios, particularmente os da Bacia
do Rio Urucuia. Mais uma vez, tivemos oportunidade de constatar
uma série de problemas e de dificuldades dessa nossa região, que é
um dos Territórios da Cidadania. Um deles - que, aliás, é um reclamo
permanente - é a cobrança pelo Programa Luz para Todos. Quero
registrar, mais uma vez, que não dá para entender por que até hoje,
pela informação que obtivemos nesta data, não foi ainda assinado o
contrato entre a Cemig e a Eletrobrás para a retomada de programa
tão importante e fundamental, principalmente quando se fala em
desenvolvimento e qualidade de vida nas regiões do interior do
Estado. Portanto, ficam aqui o nosso registro e a nossa cobrança para
que a Cemig agilize a assinatura desse contrato, promova a licitação e
a concorrência pública a fim de que efetivamente chegue novamente o
programa à cidade do interior e as ligações sejam, de fato, retomadas.
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Constatamos também a dificuldade da maioria dessas comunidades,
que não possuem coisas que hoje são banais para o cidadão comum
dos grandes centros, como a internet em banda larga. Fica até difícil
de entender isso. Esse é um serviço corriqueiro, comum, já
plenamente acessível nos grandes centros, nas cidades de porte
médio e em muitas pequenas cidades. Todavia, ainda não está
disponível nessas regiões; aliás, muitas delas não têm nem mesmo
serviço bancário, que é fundamental para que uma comunidade toque
sua vida e faça as transações cotidianas normais e naturais que
precisam ser efetuadas para adquirir, vender e comercializar produtos.

É bom também registrar que, nessa viagem, constatamos
novamente uma agressão ambiental fantástica na Bacia do Rio São
Francisco, particularmente nessas duas grandes bacias que são
tributárias da margem esquerda do Rio São Francisco: a Bacia do Rio
Urucuia e a do Rio Paracatu. Desmatamentos recentes e outros mais
antigos chegam até à cabeceira das veredas. Falta efetivamente a
pastagem ou a lavoura entrar vereda adentro. Essa é uma revelação
do descuido e da incompreensão do sistema do meio ambiente, da
ecologia e da natureza. Os prejuízos já se manifestam. Passamos por
inúmeros trechos sobre leitos secos, já a essa altura secos, sem
nenhuma gota de água. Portanto, o programa de revitalização da
Bacia do Rio São Francisco é realmente uma urgência em toda a
bacia, de maneira particular no Território da Cidadania do Noroeste.

Gostaria também de registrar que conseguimos, depois de muita
discussão, a duras penas, pois todos sabem que não é fácil, viabilizar
um convênio, por meio do Ministério da Integração e da Codevasf,
para a construção de 13 mil barraginhas na Bacia do Rio Ucuruia,
alcançando os 10 Municípios da Bacia.

Essa é uma ação que possui uma demanda real e constante dos
pequenos produtores, dos agricultores familiares, dos assentados e
também dos médios e grandes produtores da região, e, mesmo assim,
dois Prefeitos da região negaram-se a aderir ao consórcio
intermunicipal, uma institucionalidade nova e necessária para
viabilizar esse tipo de ação. As barraginhas - são mais de 1.200
barraginhas para cada Município - não alcançaram os Municípios de
Uruana de Minas e São Romão. Será difícil, para os Prefeitos, explicar
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aos produtores rurais, aos pequenos produtores por que essas
barraginhas, tão necessárias, tão reclamadas, não chegarão a seus
Municípios.

Essa mesma ação está sendo articulada para a Bacia do Paracatu.
Estamos no esforço para convencer os Prefeitos, os Presidentes de
Câmaras, as lideranças de que é fundamental criar essas novas
institucionalidades, com todo o escopo do programa Territórios da
Cidadania, a fim de que se viabilizem ações de fato regionais. Uma
Prefeitura não pode assumir ação em Municípios vizinhos.

Sr. Presidente, gostaria de ter a sua aquiescência para completar o
nosso raciocínio.

As barraginhas são uma evidência de que muitas outras ações
dessa natureza podem também alcançar regionalmente os Territórios,
mas é necessária a adesão, a participação dos Prefeitos.

Quando se fala em programa de desenvolvimento territorial, em
integração de políticas públicas entre governos federal, estadual e
municipal, é preciso dizer que o governo do Estado necessita
promover a integração das suas políticas e ações, seja nas regiões
definidas como Territórios da Cidadania, seja em outras regiões.

Nessa viagem, tivemos também a oportunidade de visitar uma das
unidades das Escolas Caio Martins, no Município de Riachinho, na
Fazenda Conceição, e constatamos o completo abandono dessa
unidade. Sabemos que muitos e muitos programas do governo do
Estado poderiam chegar facilmente a essa unidade, pois é uma
unidade de educação e de assistência social às crianças e aos
adolescentes do Estado. Programas da saúde, da educação, da
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude não chegam aonde
estão alocadas as Escolas Caio Martins.

Sr. Presidente, faremos uma visita a cada uma dessas unidades e
um relatório detalhado e o apresentaremos ao Secretário, pois há um
ano solicitamos isso ao então Secretário Fahim Sawan, que já tinha
conhecimento e estava muito preocupado com isso. Conversamos
novamente com o Gustavo Corrêa, logo depois que ele assumiu, e até
hoje não tivemos uma ação concreta para resolver e remediar o
problema das Escolas Caio Martins.

Agradeço a atenção dos senhores, e esperamos que a memória do
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Cel. Almeida, fundador das Escolas Caio Martins, seja resgatada,
honrada, pois essa é uma obra que já fez muito para muita gente em
Minas Gerais e continua essencial para a ressocialização de crianças
e de jovens em nosso Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas. Já no início do meu pronunciamento, concedo, com muito
prazer, aparte ao Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
André Quintão. Meu aparte será rápido. No próximo dia 1º de junho,
Divinópolis estará comemorando seu 96º aniversário. É uma cidade
que cresceu muito, que se desenvolveu, que é orgulho para a região
Centro-Oeste de Minas Gerais. Como amanhã, na reunião que
antecede o aniversário, não faremos uso da tribuna, pedi o aparte
para deixar um abraço para todos de Divinópolis, minha cidade natal.
É uma data importante, e quero desejar a todos que nossa cidade
continue crescendo e gerando emprego e renda para a população. Na
próxima terça-feira, no uso da tribuna, detalharei mais sobre a
passagem desse aniversário. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado André Quintão - Agradeço esse aparte do Deputado
Doutor Rinaldo, que veio em muito boa hora. Queria também
cumprimentar os amigos e as amigas de Divinópolis. Tenho a honra
de ser o Deputado Estadual do PT mais votado naquela cidade e
queria transmitir a todos um grande abraço na pessoa do nosso
Vereador do PT, Juliano do Pio.

Queria, Sr. Presidente, tratar de um assunto em que a Assembléia
tem tido uma atuação muito importante, pois é o maior evento
legislativo deste ano: o seminário “Minas de Minas”. Estamos
próximos de concluir a última etapa regional, e eu, que tenho
acompanhado de perto alguns encontros, venho hoje à tribuna para
relatar alguns fatos e emitir algumas opiniões preliminares a partir de
alguns eventos, reflexões e debates de que temos participado. Esse é
um seminário importante porque a mineração no Estado de Minas
Gerais - e o nome do nosso Estado já revela sua vocação - pode ter
uma importância econômica estratégica. Sabemos que no nosso PIB
há grande participação da atividade minerária, que é fundadora da
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própria história de Minas Gerais, onde ela tem suas particularidades,
especificidades, variando de região para região. Queria agora fazer
reflexões sobre duas regiões específicas. A primeira delas é a nossa
querida Zona da Mata, que tem no Município de Cataguases,
passando por Muriaé, passando pela unidade de preservação Parque
Estadual Serra do Brigadeiro e chegando até os limites de Manhuaçu,
o segundo maior corredor de bauxita do nosso país. A segunda
reflexão que queria fazer é quanto à exploração de gemas, pedras
preciosas e semipreciosas no Mucuri e no Jequitinhonha. Nessas
duas regiões, uma preocupação deve nortear a construção de
alternativas para a adequada exploração minerária: a compatibilização
da atividade econômica com o respeito ambiental, com o respeito às
vocações próprias de cada região e também com a agregação de
valor.

Na Zona da Mata, por exemplo, temos o caso da exploração da
bauxita. Essa é uma região que tem uma vocação eminentemente
voltada para a agricultura familiar. Sabemos que ali, no entorno de
Muriaé, há minifúndios com atividade de agricultura familiar e também
de pecuária. Lembramos que é a agricultura familiar responsável pela
disponibilização de alimentos para a sobrevivência das pessoas. O
agronegócio em Minas e no Brasil atende às demandas de
exportação, e o que coloca a comida no prato do brasileiro é
exatamente a agricultura familiar. Portanto, ali já temos, de imediato,
um conflito de vocações: uma reserva minerária das mais importantes,
de bauxita, e, por outro lado, toda uma história de enraizamento não
só econômico, mas cultural, social, familiar daquelas pessoas que
vivem na terra fértil e abundante, que produz, e dela vivem.

Mas ali nós temos um outro conflito: o conflito com a unidade de
preservação Parque Estadual Serra do Brigadeiro, um dos últimos
resquícios de mata atlântica. Mata atlântica que, como vêm dizendo
os próprios levantamentos ao longo dos anos, tem sua área reduzida
no nosso país. Essa unidade de preservação é responsável também
pelos recursos hídricos, pelo armazenamento das águas, das sub-
bacias. Portanto, não estamos falando apenas da cobertura vegetal -
e ela é muito importante; não estamos falando apenas da riqueza da
fauna e da flora, estamos falando também da captação de água, da
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preservação dos recursos hídricos. Temos ali uma zona de
amortecimento. Temos ali um plano de manejo e já temos ali
processos de licenciamento da exploração. Além disso, na região,
infelizmente, acidentes ambientais recentes trouxeram desolação,
prejuízo econômico, prejuízo para o solo, prejuízo para as águas com
o rompimento de barragens. Se é verdade que a bauxita, os seus
produtos, o alumínio são importantes para o ser humano, quão
importante é a água, o ar, o alimento. Além disso, temos também de
considerar a baixa agregação de valor à bauxita ali extraída. Uma
bauxita que é extraída ali, Deputado Getúlio Neiva, é beneficiada em
São Paulo, na cidade de Alumínio. Ou seja, para Minas fica a
barragem que explode, fica o prejuízo ambiental, ficam os buracos nas
estradas; e o recurso arrecadado com o produto já beneficiado fica
com São Paulo. Portanto, no caso da Zona da Mata, vocação da
agricultura familiar, respeito ao meio ambiente e necessidade de
agregação de valor são recomendações básicas que traremos aqui
entre os dias 9 e 12 de junho.

Antes de iniciar a fala sobre o Mucuri, concedo aparte ao nobre
Deputado filho da região, Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado André Quintão,
eu estava questionando-me se o interrompia ou não, porque sua fala
está tão importante, tão profunda e tão interessante sobre o assunto,
que eu não queria interrompê-lo. Mas eu gostaria de aproveitar o
instante para agradecer a sua presença no seminário “Minas de
Minas” em Teófilo Otôni. Os aspectos que V. Exa. apresentou foram
brilhantes e importantes.

Gostaria de corroborar aqui as atitudes tomadas por V. Exa. Minas
fica com as barragens de rejeito, fica com os buracos, e nós não
aproveitamos os nossos minérios agregando mão-de-obra neles.
Preocupo-me com isso há bastante tempo, desde que, na década de
50 ou 60, a Hanna Corporation dominava todo o Quadrilátero
Ferrífero. E conseguimos fazer uma extensão das ilhas do Japão.
Fizemos até o aeroporto de Tóquio com minério. Foi um lastro para
construir o aeroporto de Tóquio, foi o minério de ferro de Minas
Gerais. Quer dizer, é mais barato do que 1m3 de areia. E nós
exportamos a nossa matéria-prima sem agregar valor.
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Realmente, esse seminário vai-nos dar um momento de reflexão
muito importante. O Brasil está numa posição invejável perante o
mundo. Temos as matérias-primas.

Gostaria de fazer menção à questão do alimento sobre a qual V.
Exa. falou. V. Exa. esteve lá e conhece Poté, onde há uma jazida
aflorada de calcário. O que antigamente era explorado pela Camig já
não é. E a região necessita desse calcário para plantar.

É claro que também vamos plantar florestas lá com fulcro em uma
nova lei que vamos trazer para apreciação da Assembléia. O meio
ambiente tem que ser preservado, mas precisamos fazer a equação
correta entre aquilo que pode ser utilizado na mineração, no
reflorestamento e aquilo que deve ser reservado para a produção de
alimentos. O Brasil não é o celeiro do mundo porque não nos
precavemos. Quando se fala do fosfato, não temos fertilizantes,
importamos quase tudo. Então, é necessário que neste debate
aprofundemos a questão, como V. Exa. tem feito nesta hora. Por isso
peço desculpas pela interrupção para que seu raciocínio
prosseguisse, e que V. Exa. tenha mais tempo ainda para falar sobre
esse assunto que é vital para a economia de Minas e do Brasil.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Getúlio
Neiva, também parabenizando-o pela condução dos trabalho no
seminário regional realizado em Teófilo Otôni. Lá, na região do
Mucuri, do Jequitinhonha, identificamos também exatamente essas
questões. Temos a necessária participação do poder público para a
revitalização das Bacias, a do Mucuri, a do São Mateus, a do próprio
Jequitinhonha, fator de desenvolvimento econômico, social, cultural da
região. Precisamos romper com a ilegalidade e a clandestinidade nas
relações que permeiam a atividade minerária, Precisamos garantir
condições adequadas para os trabalhadores que estão no mercado
minerário, precisamos da agregação de valor na matéria bruta ali
extraída. Não há como gerar e distribuir renda se não se agregar valor
e se não se democratizarem as relações econômicas. Então, é muito
importante que, nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho, nesta Casa, todas
essas propostas sejam discutidas e debatidas. Chegou o tempo da
construção de uma economia que tenha como fundamento o respeito
ambiental e também a distribuição de renda. E isso se torna mais
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necessário num Estado como Minas Gerais, profundamente desigual
em suas regiões, profundamente diverso nas suas características
ambientais, culturais, geográficas e sociais, num Estado que tem, sim,
uma participação importante no PIB com a atividade minerária, mas
uma participação proporcionalmente inversa sobre os recursos
auferidos com o beneficiamento dessa matéria bruta.

Precisamos também de uma forma de valorizar os Municípios que
têm na atividade minerária sua vocação econômica, porque, muitas
vezes, os impactos - e a atividades minerária gera impactos - são
colocados sob a responsabilidade do Município, mas o recurso para a
compensação desses impactos é insuficiente. É necessária uma
discussão aprofundada sobre o projeto que tramita no Congresso, do
nobre Deputado José Fernandes Aparecido, do PV, porque ele
possibilita, quem sabe?, a busca de maior equiparação entre o que é
cobrado, com os “royalties” do petróleo, e a atividade minerária no
nosso Estado.

Portanto, Sr. Presidente, queria aqui cumprimentar todas aquelas
entidades, todos aqueles segmentos, toda a equipe técnica da
Assembléia, Deputados e Deputadas, que têm conduzido com muita
responsabilidade este debate. Temos que construir uma política
pública de atividade minerária no Estado de Minas Gerais, mas que
preserve nossos recursos hídricos, que promova o desenvolvimento
sustentável, que democratize o acesso à renda e que também
formalize as relações de trabalho. Não podemos ter o
desenvolvimento a qualquer custo, a qualquer preço, em que apenas
algumas elites que sempre dominaram o mundo e o País tenham seus
lucros aumentados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora

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

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.516 a 2.518/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 10ª Reunião Ordinária, em 27/5/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.322/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, e
2.325/2008, da Deputada Elisa Costa; de Administração Pública -
aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 20/5/2008, do Requerimento
nº 2.419/2008, e rejeição, na mesma reunião, do Requerimento nº
2.418/2008, da Comissão de Direitos Humanos; e de Educação -
aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 28/5/2008, dos
Requerimentos nºs 2.427/2008, do Deputado Carlos Pimenta,
2.430/2008, do Deputado Doutor Viana, 2.432/2008, da Deputada Ana
Maria Resende, e 2.435 e 2.436/2008, do Deputado Jayro Lessa
(Ciente. Publique-se.).

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 João Leite e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear a Comunidade
Batista Shalom Internacional pelos 50 anos de sua criação, e Dinis
Pinheiro e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Associação de Promoção Humana Divina Providência,
mantenedora da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, pelos 25
anos de sua fundação.

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

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 15/2007, do Deputado Eros Biondini, que autoriza o Poder
Executivo a implantar, na rede pública hospitalar do Estado, programa
de prevenção e tratamento de distúrbios alimentares para portadores
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de anorexia e bulimia nervosa e dá outras providências; e 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 Serviço de Telecomunicações de Minas Gerais - Minas
Comunica, e dá outras providências (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

solicitando à Secretaria de Administração de Contagem informações
sobre a motivação pela qual a Prefeitura não tem mais interesse em
manter a Associação dos Jornalistas do Serviço Público credenciada
para consignação em folha de pagamento, permitindo o desconto de
mensalidades de seus filiados, uma vez que o princípio da motivação,
consagrado na doutrina e na jurisprudência brasileira, exige que a
administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de
suas decisões. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial da Reforma Tributária
solicitando a prorrogação de seu prazo de funcionamento por até 30
dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu §
1º, transferi-la à Deputada Cecília Ferramenta. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
a Deputada Cecília Ferramenta.

A Deputada Cecília Ferramenta - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, telespectadores, boa tarde.

Não poderia deixar de vir a esta tribuna, neste dia, 28 de maio, em
que se comemoram o Dia Internacional de Ação pela Saúde da
Mulher e o Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna.

Às vezes essa data não é muito divulgada, e este é um espaço para
fazer essa divulgação, até porque a TV Assembléia atinge vários
Municípios. Assim, este é um momento de reflexão, o que
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gostaríamos de fazer neste momento.
Hoje, os movimentos sociais, as ONGs e os demais setores da

sociedade civil organizada mobilizam-se pelo Dia Internacional de
Ação pela Saúde da Mulher. E o dia 28 de maio, além disso, está
integrado ao calendário brasileiro como o Dia Nacional pela Redução
da Mortalidade Materna.

Neste dia, como Coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa e
Promoção da Saúde da Mulher, não poderia deixar de me manifestar
e fazer um alerta. Os problemas com a saúde da mulher ainda estão
longe de serem resolvidos.

A feminilização da aids, o câncer de mama e do colo do útero são
chagas que continuam abertas na realidade feminina do nosso país e
do nosso Estado. Os movimentos sociais e nós também consideramos
de vital importância que os gestores públicos, quando da elaboração e
implementação de políticas públicas de saúde efetiva para as
mulheres, observem, reconheçam e respeitem as peculiaridades do
universo feminino.

A mobilização no dia 28 de maio é fruto da ação de mais de duas
décadas de movimento social pela saúde das mulheres. Todo esse
trabalho tem como objetivo tornar visível um fenômeno: a mortalidade
materna, considerada banal nas sociedades cuja cultura naturaliza a
entrega da vida das mulheres em nome da maternidade. Em todo o
mundo, neste dia, acontecem manifestações e mobilizações a fim de
despertar a população para esse problema, que é grave e infelizmente
tem se perpetuado no nosso meio. Estatísticas revelam que o número
de mortes de mães é alto, e a situação é preocupante principalmente
entre as mulheres negras e das regiões Norte e Nordeste.

Segundo o Ministério da Saúde, as complicações em decorrência do
aborto são responsáveis por 11% a 13% dos cerca de 1.650 óbitos
maternos registrados anualmente no País. O aborto induzido é a 4ª
causa da mortalidade materna, superada por hipertensão arterial,
hemorragias e infecções pós-parto.

A Frente Parlamentar de Defesa e Promoção da Saúde da Mulher,
compromissada por meio da adesão das Deputadas e dos Deputados
desta Casa, tem sensibilizado o setor da saúde, profissionais,
trabalhadores, ativistas, gestores públicos, bem como profissionais de
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comunicação e outros parlamentares, para o problema da morte
materna, que é um grave problema de saúde pública e demanda
medidas urgentes. Esse fenômeno se relaciona não só com a
qualidade técnica das políticas ofertadas em pré-natal, parto e
puerpério, mas evidencia as desigualdades sociais de gênero e raça.
Além de um problema de saúde pública, essas mortes são reflexo da
falta de políticas sociais específicas para as mulheres e suas
necessidades.

Termino conclamando toda a sociedade mineira a assumir a
bandeira do combate à mortalidade materna. Cada um de nós, na sua
cidade, nos seu bairro, na sua rua, pode e deve ajudar. A informação
é uma arma poderosa e pode salvar muitas vidas. Informar e orientar
as mulheres em situação de risco a procurar ajuda médica, efetivar as
políticas públicas de atenção à saúde da mulher, cobrar dos gestores
públicos ações efetivas são algumas das ações que podemos realizar
de imediato. A realidade é triste e adversa, mas pode ser revertida,
dependendo de cada um de nós. Agradeço a oportunidade, Sr.
Presidente, de fazer essas observações aqui e, mais uma vez,
conclamo todas as mulheres, todos os parlamentares desta Casa,
para termos esse olhar de carinho e atenção para com a saúde da
mulher.

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

Guedes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente, mineiros que nos acompanham pela TV
Assembléia em várias cidades de Minas Gerais, o assunto que venho
discutir hoje, nesta tribuna, é o agradecimento ao nosso Presidente
Lula por mais uma medida importante para a recuperação da
economia no nosso Brasil.

Ontem, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida
provisória de renegociação das dívidas dos produtores rurais em todo
o País. Essa medida, com certeza, vai melhorar a vida de quem vive
no campo. Propiciará também a melhoria da economia, com maior
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produtividade, geração de emprego e renda, principalmente para a
agricultura familiar.

O volume do recurso que será renegociado, fruto da medida
provisória, poderá chegar a R$87.500.000.000,00, com 2.800.000
agricultores podendo ser beneficiados. O País já vive um momento
muito bom, batendo recordes de produção, de exportação, com
crescimento do PIB. Com essa medida de incentivo à produção, a
qual visa recuperar milhões de produtores que viviam em dificuldades
para quitar suas dívidas e ter acesso a novos empréstimos, com
certeza todos aqueles que estão inadimplentes poderão limpar seu
nome novamente e sair do Cadin, podendo ainda adquirir novos
financiamentos. Portanto, elevará a oportunidade para muitos
brasileiros que vivem no campo, gerando renda, emprego e novas
oportunidades, e ainda aumentando a nossa fronteira agrícola.

Fica aqui o nosso agradecimento ao Presidente Lula por essa
medida tão importante, que socorrerá milhões de produtores do nosso
Brasil, principalmente os pequenos produtores “pronafianos”, os quais
terão um desconto de até 80% no valor de suas dívidas. Essa medida
com certeza melhorará significativamente a vida no campo. Esta já
vinha melhorando, nos últimos cinco anos, com as medidas adotadas
pelo governo, como o Pronaf, que só no ano passado injetou na
economia quase R$9.000.000.000,00, devolvendo ao pequeno
produtor a oportunidade de entrar no banco e fazer seu financiamento
para aumentar a produção. Essa medida, portanto, trará novos
horizontes para quem vive no campo. São mais oportunidades para o
mercado de trabalho e de geração de renda. Com isso, certamente
aumentaremos ainda mais a produção de grãos no Brasil e
continuaremos batendo recordes de produção. E isso é muito
importante, porque acontece num momento em que o mundo inteiro
vive um grande problema com a diminuição da oferta de alimentos.
Mas o Brasil passa a dar exemplo, dando condições aos nossos
produtores de produzir, cada vez mais, para abastecer o mercado
interno e, com a sobra, o mercado externo.

Portanto, ficam aqui nossos agradecimentos ao Presidente Lula, a
toda a sua equipe econômica, aos Deputados Federais que
acompanharam essa negociação, à classe dos produtores rurais, aos
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“pronafianos” e a todos, por esses benefícios. Quem ganha com isso é
a sociedade brasileira.

Um outro assunto que trataremos hoje diz respeito a outra cobrança.
Continuaremos vigilantes e cobraremos, no que se refere à
morosidade e à falta de interesse da Cemig pelo Norte de Minas.
Continuamos cobrando a eletrificação dos nossos poços artesianos
em diversas cidades da nossa região. Ontem recebi em meu gabinete
o Prefeito de Ubaí, e ele me disse que há 15 poços artesianos
perfurados, há muito tempo, que já estão equipados em seu
Município. Disse ainda que já está cansado de fazer ofícios, mas que
a Cemig não dá a mínima importância ao caso.

Portanto, fica aqui mais uma vez este pedido, este chamamento ao
Presidente da Cemig, Djalma Morais, para que atenda a esses
pedidos, não apenas aos meus, mas aos de vários Deputados que já
usaram a tribuna para falar sobre o mesmo assunto. Se não for para
atender aos Deputados, que atenda pelo menos ao Governador,
porque até este ele se recusa a atender.

Em dezembro do ano passado, a bancada do Norte participou de
reunião com o Governador Aécio Neves e vários Secretários, e lá
estava o Presidente da Cemig. Ouvimos o Governador determinar
prioridade total na ligação dos poços artesianos. E até hoje essa
ordem não foi cumprida. Sendo assim, chamamos a atenção, mais
uma vez, do Presidente da Cemig, para que cumpra a ordem do
Governador o mais rápido possível. Se isso não ocorrer, se os poços
artesianos continuarem sem a ligação de energia, nossa região terá
de reagir. Volto a dizer que daremos mais um tempo, e, se isso não
for resolvido, faremos uma mobilização com Prefeitos, Vereadores,
Presidentes de associações e comunidades rurais que estão sem
água por falta de vontade da Cemig. Se isso não ocorrer, teremos de
fazer manifestações, vir a Belo Horizonte, vir à Assembléia, ir ao
Palácio. Se não for suficiente, vamos acampar dentro do prédio da
Cemig para ver se o seu Presidente toma alguma medida, porque a
situação está insuportável, está ficando até chata. Toda semana
temos de usar esta tribuna para falar do mesmo assunto, fazer a
mesma cobrança.

Quero ainda falar de um tema que discutimos aqui durante todo o
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ano passado e volta a preocupar todo o povo ribeirinho que mora às
margens do Rio Francisco, invadido pelas algas azuis de cheiro
insuportável. Na ocasião, foi proibido pescar, tomar banho no rio e
consumir a água, o que causou enormes prejuízos para a nossa
região. Ontem, ao chegar a Belo Horizonte, pude observar de perto
que a água da Lagoa da Pampulha já está toda azul, tomada pelas
mesmas algas que invadiram o Rio São Francisco ano passado,
através do Rio das Velhas. A Copasa esteve aqui na época e fez
demonstrações dizendo que as obras das estações de tratamento do
esgoto de Belo Horizonte e das cidades da Região Metropolitana
estavam sendo feitas. Fica aqui mais uma vez este chamado, esta
cobrança para que a Copasa realmente faça as obras necessárias e
esse triste episódio que ocorreu ano passado não volte a acontecer
novamente este ano.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Paulo Guedes. Quero cumprimentá-lo por seu pronunciamento. Eu
também estava inscrito para falar hoje, mas, infelizmente, tive de
atender a alguns companheiros de Monlevade, para resolver questões
internas do nosso PDT.

V. Exa. está tocando em dois pontos cruciais. Temos o dever de
provocar a Cemig para uma resposta efetiva ao que foi solicitado,
determinado pelo Governador Aécio Neves, em relação aos
equipamentos dos poços artesianos. Não estamos falando de um ou
dois, mas de centenas de poços artesianos que foram perfurados e
estão prontos para serem operados. Parece que, quando começa a
chover, isso cai no esquecimento. Infelizmente, o Norte de Minas já
está vivendo a seca de 2008. A nossa seca começa agora, em abril e
maio, e se prolonga até os meses de novembro e dezembro, quando
começam as chuvas realmente. São oito meses de sofrimento intenso,
com as pessoas perdendo terras, lavouras e animais; e o pior: não
existe água para beber. As águas estão poluídas, e os rios secos. No
ano passado, 800 córregos e riachos secaram no Norte de Minas.
Depois vem aquele trabalho atabalhoado de compra de cisternas
plásticas para amenizar o problema. No entanto o que vai matar a
sede do nosso povo é o trabalho que tem de ser feito em conjunto
com o governo do Estado, o DNOCS e a Codevasf, com recursos
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desses três órgãos. Cabe à Cemig a responsabilidade de equipar os
poços artesianos com um pedacinho de rede de energia elétrica,
100m, 200m de redes. Aliás, isso já foi determinado pelo governo, por
meio de uma ação e de um programa de governo, por isso não
entendo porque ainda não foi feito. Aliás, cobrança da parte de V. Exa.
e também de nossa parte não tem faltado; por outro lado, já estamos
vivendo o drama da falta de água. Por isso, de certa maneira,
deveríamos entrar em contato com o pessoal da Cemig, que são
pessoas sérias e corretas, como os seus grandes Diretores, que nos
têm atendido e ajudado. Mas, nesse ponto, a Cemig infelizmente está
deixando a desejar, portanto vamos continuar com a cobrança.

O outro ponto que gostaria de abordar é sobre a poluição do Rio
São Francisco. Na semana passada, Deputado Paulo Guedes, estive
em Brasília, participando de um debate que durou quatro dias, ao lado
de parlamentares da Bahia, de Alagoas e de Sergipe. V. Exa. deve
lembrar que o convidei, mas V. Exa. não pôde ir. Nesse debate,
tratamos da revitalização do São Francisco. Fizemos um filme de 30
minutos, 8 horas de gravação condensadas em 30 minutos, para
mostrar o que está acontecendo com o São Francisco: o
assoreamento do rio, a poluição do Rio das Velhas, a falta de
esgotamento sanitário em todos os Municípios que compõem a Bacia
do São Francisco, a morte gradual do Rio Verde Grande e de outros
rios. O que Minas quer é justamente isto: a revitalização.

Gostaria de cumprimentar V. Exa., que é um legítimo representante
da nossa região, bravo companheiro de primeira hora, e pedir-lhe que
continuemos unindo nossas forças para mostrar às autoridades que é
preciso agir em conjunto, sem estrelismo e sem cores político-
partidárias, porque a nossa política é a política do Norte de Minas.
Para isso, V. Exa. não pode passar as mãos na cabeça do pessoal do
governo federal, que é do PT, assim como nós também não podemos
deixar de cobrar esse assunto dos representantes do governo do
Estado e do Governador Aécio Neves, que está ciente do que
estamos falando e que conhece os nossos problemas, a fim de
continuarmos nessa luta em prol da região Norte mineira. Parabéns
pelo seu pronunciamento.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Carlos
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Pimenta. Também gostaria de fazer um agradecimento, porque não
estamos aqui só para fazer críticas. Na semana passada, em reunião
de comissão para discutir assuntos da área de meio ambiente, tive
uma conversa com o Secretário José Carlos Carvalho, ocasião em
que cobrei dele uma atitude da Secretaria em relação ao
licenciamento da Barragem do Berizal. Os recursos para as obras
dessa barragem somam R$155.000.000,00; R$64.000.000,00 são
para a conclusão da obra, e o restante para as indenizações e para o
reassentamento das famílias atingidas. Corremos o risco de perder
todo esse recurso, R$155.000.000,00, se não obtivermos o
licenciamento ambiental até o dia 30 deste mês, na próxima sexta-
feira. No entanto já obtivemos do nosso Secretário, José Carlos
Carvalho, o compromisso de que, até o dia 30, a Secretaria de Meio
Ambiente fará a liberação da licença ou um documento,
comprometendo-se com o licenciamento ambiental dessa barragem,
para que essa obra não saia do PAC e para que a região não perca
esse importante volume de recursos da ordem de R$155.000.000,00,
que serão investidos nas regiões do Alto Rio Pardo, Taiobeiras, São
João do Paraíso, Berizal, Ninheira e região. Muito obrigado, Deputada
Cecília Ferramenta, que está na Presidência, a qual tem mais brilho
com a sua presença, uma mulher tão competente.

* - Sem revisão do orador.
A Sra. Presidente (Deputada Cecília Ferramenta) - 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 - Cara Presidente Cecília Ferramenta, é
uma alegria poder falar tendo o comando da Mesa nas mãos de uma
figura tão simpática e, sobretudo, competente, da nossa querida
Ipatinga do nosso amigo Chico Ferramenta.

Nossa presença hoje se justifica em virtude do seminário “Minas de
Minas”, realizado em Teófilo Otôni ontem. Tivemos a alegria de
receber a Deputada Elisa Costa e os Deputados Vanderlei Jangrossi,
Antônio Genaro e André Quintão, que debateram com técnicos da
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; com o
Presidente da Zepex, companhia que dirige a Zona de Processamento
de Exportação de Teófilo Otôni; com o Presidente da Gems Exporter
Association - GEA -, uma associação dos comerciantes industriais da
área mineral, com sede em Teófilo Otôni; e com o Robson Caio de
Andrade, Presidente do Sindicato Nacional dos Garimpeiros, com
sede em Teófilo Otôni. A importância do setor mineral para os Vales
do Mucuri e do Jequitinhonha deve-se a uma verdade irrefutável:
estamos assentados sobre a maior província pegmatítica das
Américas. No entanto, não temos tido, por parte dos governos
estadual e federal, a compreensão exata do valor dessas jazidas para
Minas, para o Brasil e para o mundo.

Muita gente desconhece o Projeto Leste, de mapeamento geológico
que fizemos quando eu era Secretário Adjunto de Estado de Recursos
Minerais daquela região, que possibilitou a descoberta de uma jazida
de grafita no Município de Salto da Divisa. Essa jazida tem o dobro do
tamanho da usina de grafita que tem sido operada, há 50 anos, em
Pedra Azul. Pouca gente sabia do teor de ferro e outros minerais,
como ouro, nos paredões de Porteirinha, Monte Azul e Montezuma, na
região próxima a Taiobeiras, Salinas e Janaúba. Poucas pessoas
sabiam daquela jazida aflorada de calcário gigantesca, que envolve
quase todo o Município de Poté; ou da baita jazida de caulim de Padre
Paraíso; do silício abundante, dos minérios radioativos de tório
existentes nos Municípios de Itinga e Araçuaí. Poucas pessoas sabem
que os granitos daquela região são os mais belos, formosos e caros
do mundo, explorados hoje de maneira diferenciada do que
sonhamos, que era ter os nossos teares de corte e preparo das peças
para entregá-las diretamente ao consumidor. Ao contrário, Sra.
Presidente, os nossos granitos trafegam pelas rodovias da nossa
região, que antes eram de terra, asfaltadas pelo Governador Aécio
Neves. Mas, menos de seis meses após a inauguração de algumas
dessas estradas, estão todas já arrebentadas e esburacadas, em vista
das mais de 400 carretas de granito que por elas passam ao dia, seja
no Município de Pavão, seja nos Municípios de Frei Gaspar, Teófilo
Otôni, Medina ou Pedra Azul. A própria rodovia federal BR-116, a Rio-
Bahia, sofre terrivelmente; é o pior trecho da estrada ao longo de todo
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o território das Minas Gerais, em vista do excesso de peso das
carretas de granito que descem em direção à Bahia, passando pela
Estrada do Boi, a BR-418, ou que aportam em Governador Valadares,
onde ficam aguardando, com toneladas e toneladas de granito
estocadas, a possibilidade de a Vale transportá-las, quando tiver uma
folga de vagão de trem de ferro.

Assim estamos em uma situação interessantíssima: os Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha, cuja maior cidade é a minha Teófilo Otôni,
debruçados, assentados, vivendo sobre um pote de ouro, mas, sobre
a terra, com as ilusões e as fantasias das cantigas e dos poetas do
Jequitinhonha, estão morrendo de fome e de necessidade, com as
maiores dificuldades que podem existir. O IDH da nossa região é o
pior do Brasil. Comparando-nos com o Ceará e com os vários sertões
existentes no Nordeste brasileiro, temos índices piores. Os dois piores
Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil estão no Vale do
Mucuri, em Setubinha e Frei Gaspar. Não entendemos, portanto, por
que não podemos montar um projeto estruturador para aquela região.
O Governador Aécio Neves determinou que a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico agisse nessa direção; reuniões e
avaliações foram feitas, e sete Secretários de Estado foram a Teófilo
Otôni, onde se reuniram e debateram com a sociedade, com a
comunidade e com os empresários. Agora será realizado o seminário
“Minas de Minas”, para debater-se a mineração.

Quando aqui cheguei, meu primeiro pronunciamento, Deputada
Cecília Ferramenta, foi enfatizando a necessidade de o Estado
projetar a reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas, que Teófilo
Ottoni idealizou em 1861. Ele construiu 575km de estrada de ferro,
ligando Caravelas, na Bahia, a Araçuaí, no coração do Jequitinhonha.
Durante o período de funcionamento da ferrovia, vivíamos na fartura.
Uma riqueza imensa caminhava pelas estradas de terra que
chegavam à beira da estrada de ferro e era carreada para o Rio de
Janeiro, pelo Porto de Caravelas. Infelizmente, a ditadura militar
mandou fechar aquela estrada de ferro. Ora, Deputada Cecília
Ferramenta e meu caro Deputado Rêmolo Aloise, olhando o mapa do
Brasil, vemos que Caravelas está na mesma latitude de Brasília, do
interior do Brasil, do coração do Brasil. É tão fácil imaginar que Minas
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não tem porto, mas tínhamos um porto, porque aquela sesmaria
concedida a Teófilo Benedito Ottoni passou a ser propriedade da
Companhia de Navegação do Vale do Mucuri, cujas ações, quando
ela encerrou suas atividades, foram passadas para o Banco
Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais e, encerradas as atividades
desse Banco, para o Bemge. Minas tem a propriedade de oito léguas
de terra ao lado da antiga ferrovia, no território baiano. Lembro muito
bem de quando Aureliano Chaves, então Governador de Minas,
levantou essa questão para discussão com o governo da Bahia e o
Presidente da República - estávamos então, na ditadura - mandou que
parasse. Na verdade, até as terras eram de propriedade de Minas
Gerais. Minas tinha o seu caminho para o mar, e o perdemos pela
inépcia e incúria dos governantes do passado.

Volto hoje a esta tribuna, Deputada, para mostrar que a nossa luta
pela estrada de ferro não acabou e que o seminário de mineração,
chamado “Minas de Minas”, que teve uma etapa realizada ontem, em
Teófilo Otôni, somente desperta mais ainda a atenção do nosso povo
para a necessidade de uma estrada de ferro.

Muita gente não sabe que o Grupo Votorantim está adquirindo os
direitos de pesquisa de lavras existentes na região de Porteirinha e
Monte Azul, com o objetivo de retomar a exploração do minério de
ferro, estava paralisada e cuja área visitei na década de 70.
Fotografei, filmei, andei no meio dos paredões de ferro. Agora a
Votorantim descobre essa jazida e vai explorá-la. E pouca gente sabe
que a Votorantim está montando um projeto com mineroduto, e não
podemos falar nada. Como governo, como entes políticos, temos de
trabalhar para que não se faça o mineroduto, para que se projete a
estrada de ferro.

Esse assunto é um pouco difícil de entender, porque nossa região
realmente sempre foi muito esquecida. Mas certamente o Deputado
Rêmolo Aloise ilustrará o meu pronunciamento e me dará mais fôlego
para continuar a falar desses assuntos.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Amigo Getúlio Neiva, peço
permissão a V. Exa., primeiro, para cumprimentar a nossa querida
Deputada Cecília Ferramenta pelo seu pronunciamento desta tarde,
em que defendeu, com veemência, propriedade e propostas de ação,
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a redução da mortalidade materna. Meus parabéns, minha colega e
amiga. Que essas palavras que hoje ficaram no Plenário se
transformem em realidade, pela vontade com que foram expressas.
Cumprimento-a também porque os Deputados Doutor Viana e José
Henrique deixaram V. Exa. presidir a reunião desta tarde, que conta
com grande participação dos Deputados.

Caro Deputado Getúlio, não posso concordar, em hipótese alguma,
com o seu pronunciamento. O Vale jamais morrerá, ainda mais tendo
nesta Casa a patativa do Mucuri, que representa, de maneira
brilhante, o Médio, o Alto e o Baixo, de Teófilo Otôni até Araçuaí,
Almenara e Coronel Murta, perto da Bahia. Onde há um poeta, a
região não morre, porque poeta não morre. Suas poesias sempre
representarão a origem daquela região. Por ser do Sul maravilha,
tenho uma inveja tremenda, caro Deputado Getúlio Neiva, porque a
beleza está no Vale, onde se vê, no genótipo das pessoas, o
sentimento da terra, da vontade, da pobreza e, acima de tudo, o
sentimento do trabalho. O homem do Vale é um homem diferente; a
mulher do Vale nasceu à beira do fogão a lenha; a criança do Vale é
diferente das outras deste Estado. Não estou dizendo que são
maiores ou menores que os das outras regiões do Estado, mas há
uma diferença. O Vale jamais morrerá, tenho certeza absoluta.

Deputado Getúlio, neste momento vai uma palavra muito fraterna,
muito amiga, em face da maneira como tem conduzido os trabalhos
desta Casa. Sentimos saudades de você neste Plenário, quando não
ocupa a tribuna, pelos seus conhecimentos, pela sua vida política,
pela sua dedicação à terra que aqui representa. Aqui há vários tipos
de Deputado, e respeitamos todos, mas há aqueles que falam mais
alto para o povo das Minas Gerais.

E eu, como um Deputado, longe da idade média desta Casa, não
poderia, nesta tarde, deixar de dizer: Getúlio, você será o próximo
Prefeito da sua terra, mas sua presença continuará aqui, e estamos
ao seu lado, bem como ao lado do Vale, em qualquer situação. Muito
obrigado pelo aparte.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço, Deputado Rêmolo
Aloise, até enternecido em razão desta tocante homenagem que me
presta neste instante. Gostaria de lhe dizer que realmente sou tocado
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pelo amor e pela paixão; vivo em função dos sonhos e trabalho o
tempo todo pensando no futuro da minha gente. Quem fará o que por
minha gente? Quem trabalhará mais por ela? Quem ama mais aquela
cidade e região que nós? Então, a nossa obrigação é maior que a de
qualquer outro cidadão que possa um dia buscar votos na nossa
região. O Adalclever, que habita o Jequitinhonha com seus eleitores,
ou seja, com a preferência dos eleitores do Jequitinhonha, sabe a que
me refiro. O sofrimento é a nossa pedra de toque e é o que nos leva a
sonhar, a acreditar e a confiar. É esse sofrimento da pobreza ingente
e do descaso permanente dos governos que nos faz labutar com força
e vigor. Obrigado, Rêmolo Aloise, por sua alusão.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Deputada Cecília Ferramenta,

solicito-lhe que a campainha seja desligada, porque, quando um
orador do porte de Getúlio Neiva ocupa aquela tribuna,
regimentalmente a Casa tem de dar-lhe a oportunidade de falar até 60
minutos. Então peço a V. Exa. que lhe dê um tempo maior para que
conclua sua fala sobre as belezas e o sofrimento do Vale. Há um
assessor aí que conhece o Regimento. O tempo pode ser prorrogado.
Está-se dizendo que passaremos para outra etapa. Todavia, quando o
art. 70 está em pauta, ele entende que o relógio também pode ser
mudado. Muda-se de fase e continua, por alguns minutos a mais, a
palavra com o nobre Getúlio. Gostaríamos de ouvi-lo, Getúlio,
novamente.

A Sra. Presidente - Certamente, Deputado Rêmolo Aloise,
prorrogaremos o tempo até as 16h30min. Continua com a palavra o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Wander Borges, Sabará o
espera com o mesmo carinho com que os meus amigos me esperam
na minha cidade de origem.

Sra. Presidente e Srs. Deputados, diria que realmente a minha
região vive de emoções. Lá entendemos que não se constrói uma
cidade apenas com tijolo, cimento, ferro e areia, mas, sim, com
solidariedade, participação, amizade e amor ao nosso território. A
região do Mucuri precisa desta Casa mais do que nunca, como
trincheira da defesa dos seus interesses e para que aqueles surdos de
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plantão nos ouçam e vejam que não estamos falando tolice alguma.
Quando falo em estrada de ferro, quero dizer que ela foi construída no
passado e foi arrancada de nós pela ditadura. Portanto, já a tínhamos.
O governo federal deve-nos uma estrada de ferro, assim como os
outros governos.

O Adalclever Lopes, que militava na política mesmo antes de ser
Deputado, sabe que, neste Estado, havia uma Constituição em cuja
modificação foram tirados os 5% do orçamento que deveriam ser
destinados à Codevale para a recuperação das regiões mais pobres
de Minas. Os 5% nunca foram aplicados. A Codevale foi extinta, e a
região continua subjugada aos interesses dos governos que passam,
passam e passam, mas não resolvem o problema da nossa infra-
estrutura logística, da nossa capacitação para produzir.

Comentei, ilustre Deputado Adalclever, com a Cecília Ferramenta
que, em vez de produzir mais ferro, de fazer mais buracos e mais
bacias de rejeitos das mineradoras, tínhamos de criar mais usinas de
aço como as de Ipatinga.

Com prazer, concedo aparte ao Adalclever Lopes, nobre Líder.
O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Querida Presidente,

Deputada Cecília Ferramenta, querido Deputado Getúlio Neiva, noto
nas palavras desse Deputado que ele é essencialmente um homem
do Vale. Esta Assembléia, Deputado Rêmolo Aloise, tem a
oportunidade de ter um parlamentar como Getúlio, que traz com
brilhantismo as dificuldades do Vale, não só as do Mucuri, mas
também as do Alto, do Médio e do Baixo Jequitinhonha, de Araçuaí a
Almenara, Berilo, Coronel Murta, Itinga, Rubim, Palmópolis e Rio do
Prado, onde tivemos uma votação fantástica.

Querido Deputado Rêmolo Aloise, lembro-me do nosso querido
poeta Gonzaguinha, que dizia que o homem se mata e morre quando
castram os seus sonhos, que seu sonho é sua vida e vida é trabalho e
que, sem trabalho, não dá para ser feliz. É isso que está faltando ao
Vale do Jequitinhonha, para o qual se criam várias campanhas,
nacionais, estaduais e municipais, mas não se criam soluções. O Vale
precisa mesmo ser mais bem tratado. Como V. Exa. disse muito bem,
tínhamos uma ferrovia. As nossas estradas, hoje, estão acabando.
Precisamos do Vale, daquele povo tão carinhoso, que, além de ser
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poeta, aprendeu a se unir em face do sofrimento - um povo amado e
amável.

Faremos uma corrente em Minas Gerais, e V. Exa. bem a conduzirá,
para levarmos de fato ao Vale do Jequitinhonha o que ele merece: o
progresso, o sonho, o sonho de verdade, o de realizar e transformar a
região. Como dizia Raul Seixas: “Sonho que se sonha só é somente
um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade”. Precisamos,
juntos, todos os Deputados, fazer com que esse sonho seja realidade.

Temos aqui a nossa patativa do Mucuri. O Deputado Getúlio é o
melhor orador desta Casa e talvez um dos mais brilhantes
parlamentares do País; assim foi no Congresso Nacional, assim é
nesta Casa. Nós, da Bancada do PMDB, até o ameaçamos: não
aceitamos que ele saia da Assembléia. O povo de Teófilo Otôni terá
de esperar: não deixaremos ele ir, vamos brigar muito por isso. Sei
que o povo o quer lá, mas também o queremos aqui. V. Exa. é uma
referência nacional, e a Assembléia enriqueceu-se muito com isso.

Deputado Getúlio Neiva, tenho certeza de que, espelhando-me em
V. Exa., vou adquirir sua força e seu conhecimento, que me ajudarão
a encarar as angústias e as vontades que o povo do Vale quer que
representemos. Tenho certeza, querido Deputado Getúlio Neiva, de
que começa hoje a arrancada do progresso do Vale do Jequitinhonha.
Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Sou eu quem agradece, Deputado.
Quero lembrar um momento importante da minha vida, quando
procurei o meu primo João Neiva, em Araçuaí, para dar apoio a minha
campanha como Deputado, e ele disse que já tinha compromisso com
o Adalclever Lopes. Então eu disse que ele ficaria com Adalclever e
aumentaria o trabalho, pois é meu companheiro, meu amigo. Lembro-
me de quando era Secretário de Estado e fui visitar a sua cidade. Fui
hóspede em sua fazenda, onde fui muito bem tratado. Essa amizade é
antiga, e talvez por isso V. Exa. tenha esse carinho comigo, e ele é
recíproco. Fizemos aqui grandes amigos, grandes companheiros
nesta Casa.

O que me intriga, intriga mesmo, Srs. Deputados, Sra. Presidente, é
que o Governador Aécio Neves tem feito tudo para nos ajudar. Fez
estradas, investiu mais dinheiro: para cada R$1,00 investido na área
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social no resto do Estado investiu R$2,00, mas não precisamos de
esmola. Ela não vai nos redimir; a cada dia que passa mais ela nos
oprime. Precisamos de soluções profundas para a nossa economia.
Não queremos continuar sendo um peso eterno para o resto do
Estado, o que queremos é nos libertar, libertar por meio do nosso
suor, do nosso trabalho, queremos condições de trabalho.

Não se pode imaginar, por exemplo, que Santo Antônio do Jacinto,
lá pertinho da divisa da Bahia, no alto, a quase 1.800m de altitude, já
foi o maior produtor de feijão de Minas Gerais e hoje não produz mais.
Não se pode imaginar que Novo Cruzeiro já foi o maior produtor de
alho do Brasil e hoje não é mais. Não se pode imaginar que Teófilo
Otôni foi - ainda é, mas já em decadência - o maior centro de
lapidação e comercialização de gemas preciosas das Américas e hoje
é apenas o maior do Brasil. Já perdemos um pedaço. Tínhamos 1.782
lapidações de pedras preciosas e estamos perdendo esse território
por falta de uma política de governo. O seminário “Minas de Minas”
esteve lá, e o desalento dos empresários do setor mineral foi
demonstrado, desalento pela falta de uma política efetiva. Fiz a I Feira
Internacional de Pedras Preciosas, a primeira escola de lapidação;
organizei a primeira joalheria, a primeira empresa produtora de jóias
de Teófilo Otôni, mas isso, com o tempo, foi arrefecendo por falta de
suporte governamental. Lá, no seminário “Minas de Minas”, elaborado
por esta Assembléia, a grande reivindicação é apenas a de uma
política para o setor mineral, voltada para o setor gemológico.

E vejam, Deputados Rêmolo Aloise e Gilberto Abramo, o Brasil
exportou em 2007 US$350.000.000,00 de gemas, quando o potencial,
somente do Vale do Mucuri, é de US$3.000.000.000,00. Está pronta
em Teófilo Otôni a infra-estrutura da Zona de Processamento de
Exportação - ZPE - que foi planejada para o setor gemológico, mas
não há ainda uma política - o Governador mandou fazer, e estão
fazendo um projeto estruturador para tal.

Não se pode conceber, caros Deputados e Sra. Presidente, que eu
fique mudo diante dessa realidade brutal que nos choca. Minha cidade
está sofrendo. Foi preciso que o governo do Estado injetasse dinheiro
e determinasse que houvesse um caixa separado da Prefeitura de
Teófilo Otôni para a saúde, a fim de que nosso povo não continuasse
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morrendo na porta dos hospitais, que estavam fechados. Fechou-se o
hospital municipal, o pronto-socorro, a Casa de Saúde Vera Cruz e o
Hospital São Vicente de Paulo, e restou apenas um hospital para a
macrorregião. Já conseguimos reabrir o pronto-socorro e o hospital
municipal com recursos do Estado. Um Secretário de Saúde foi
importado para resolver os problemas. Isso não fará parte da estrutura
da Prefeitura, pois, do contrário, não funcionaria. Nossa cidade está
sofrendo. Devolveu dinheiro do Projeto Somma por incompetência
administrativa; devolveu dinheiro da Copasa para recomposição das
ruas arrebentadas pelas redes de esgoto e de água; devolveu o
dinheiro para a recuperação da cidade depois das enchentes. Parte foi
devolvida porque não souberam aplicar. Não vai aqui nenhuma queixa
contra a administração municipal nem em relação aos Secretários,
pelo contrário, essa é a constatação de uma realidade: Teófilo Otôni
perdeu população. Aqueles que já ficaram um pouco revoltados dizem
que a cidade não tem mais habitantes, mas sim, sobreviventes. As
coisas estão muito difíceis, complicadas. É preciso que o governo do
Estado nos ajude a buscar a solução. O governo Lula está oferecendo
dinheiro para Teófilo Otôni. Ofereceu R$40.000.000,00, e não
aproveitamos. Baixou o valor para R$30.000.000,00, e não
aproveitamos. Baixou para R$15.000.000,00, e não aproveitamos.
Estamos perdendo o dinheiro que Lula está nos dando, porque não há
competência administrativa em nossa Prefeitura. O governo do Estado
tenta ajudar. Já perdemos o Hemocentro, que foi para Valadares, uma
vez que a Prefeitura não conseguiu comprar o terreno para construí-
lo. Estamos perdendo demais.

É esse o meu lamento; um lamento sentido, doído, porque sei como
sofre o meu povo. Fiquei lá uma semana, para organizar o seminário,
e sofri muito. O Deputado Adalclever Lopes está certo; ajudem-me a
ficar aqui, porque viver lá está difícil demais. Muito obrigado, Sra.
Presidente.

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

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

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
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a discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
11/2007 e dos Projetos de Lei n°s 429/2007 e 2.165/ 2008, uma vez
que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados e as Deputadas para a especial de amanhã, dia 29, 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 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/5/2008
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi e Doutor Rinaldo, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Célio Moreira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, combinado com art. 125
do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita aos
parlamentares que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a situação de funcionamento da Santa
Casa de Misericórdia de Corinto, bem como o fechamento do bloco
cirúrgico e a interrupção pela Regional de Saúde de Sete Lagoas. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Eduardo Alves Rezende, Secretário Municipal de Saúde de Corinto,
representando a Sra. Janúzia Pereira Lelis, Prefeita Municipal de
Corinto; Augusto Geraldo Félix, Presidente da Câmara Municipal de
Corinto; Luiz Felipe de Almeida Caram Guimarães, Subsecretário de
Vigilância e Saúde, representando o Sr. Marcus Pestana, Secretário
de Estado de Saúde; Domingos Ventura, Promotor de Justiça da
Comarca de Corinto, representando o Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais; Adilson Ribeiro,
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Corinto; e o Padre
Adilson, Pároco da Paróquia Santo Antônio de Corinto, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Célio Moreira, autor do requerimento que deu origem ao
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debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e recebe
requerimento a ser apreciado na próxima reunião, do Deputado Célio
Moreira, no qual solicita seja enviado ofício à Secretaria de Estado de
Saúde, solicitando a iniciativa da Superintendência de Regulação da
SES, na pessoa da Sra. Miriam de Araújo Coelho, para instalar
auditoria técnica na Santa Casa de Corinto, com a finalidade de
averiguar o cumprimento de convênios firmados com a Prefeitura
Municipal de Corinto. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados, dos parlamentares, e do público
em geral, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Carlos Pimenta.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/5/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e o Deputado Vanderlei Miranda, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda, 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 conhecer o estudo histórico que
comprova a participação do Estado do Espírito Santo na Estrada Real,
bem como debater a proposta da Deputada Estadual capixaba Luzia
Toledo de inclusão desse Estado no Projeto Turístico Estrada Real
desenvolvido pelo Instituto Estrada Real, com o apoio do Governo de
Minas e da Fiemg e discutir e votar proposições da Comissão. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Marcus Antônio Vicente, Secretário de Estado de Turismo do Espírito
Santo, representando Ricardo de Rezende Ferraço, Vice-Governador
do Estado do Espírito Santo; as Sras. Luzia Toledo, Vice-Presidente
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da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo; Jussara
Rocha, Superintendente de Fomento e Desenvolvimento de Turismo,
e Mauro Verkema, Assessor Especial da Secretaria de Turismo,
representando Érica Campos Drumond, Secretária de Turismo de
Minas Gerais; Lorena Sorice, Assessora de Projetos do Instituto
Estrada Real; Heriberto Simões, Gerente de Marketing, representando
Lucas Izoton Vieira, Presidente do Sistema da Federação das
Indústrias do Estado do Espírito Santo - Findes -; Olavo Machado
Júnior, Vice-Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais,
representando Robson Andrade, Presidente da Fiemg; Baques
Vladimir Carvalho Sanna, Diretor-Geral do Instituto da Estrada Real;
Eberhard Aishinger, Presidente do Conselho do Instituto Estrada Real;
João Eurípedes Franklin Leal, Mestre da Universidade Federal do Rio
de Janeiro; Márcio Zouani, da Escola do Legislativo do Estado do
Espírito Santo; Ruy Dias de Souza, Diretor de Atendimento do Sebrae
- ES, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra a Deputada Cecília Ferramenta, 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 maio de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Rêmolo Aloise.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
20/5/2008

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Agostinho Patrús Filho (substituindo este ao
Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS) e
Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo
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Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de ofícios da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, prestando informações referentes a ofício enviado ao
DNIT requerendo melhoria das condições da BR-040; e dos Srs. Ivar
de Almeida Cerqueira Neto, Vereador à Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete, apresentando propostas de segurança do
trânsito no trecho da BR-040 em que se encontra o perímetro urbano
de Conselheiro Lafaiete; e Moacir Tostes de Oliveira, Prefeito
Municipal de Carandaí, relacionando problemas na BR-040, no trecho
entre Juiz de Fora e o trevo de Ouro Preto; de cópia de ofício enviado
pela Nacional Minérios S.A. à Secretaria de Fazenda, referente a
consulta de emissão de documento fiscal; de ofício da Cia. de
Fomento Mineral e Participações, contendo cópia de recibos de
entrega de documentos à Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; e da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo” em 15/5/2008: ofícios dos Srs.
Aluísio Augusto de Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do Ministro dos
Transportes; Carlos Roberto Rodrigues, Prefeito Municipal de Nova
Lima, e Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional do
DNIT. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
40/2007, em 1º turno, para o qual designou como relator o Deputado
Juninho Araújo. Registra-se a presença do 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 1.974/2007 (relator:
Deputado Djalma Diniz), 2.114/2008 (relator: Deputado Gil Pereira),
2.155/2008 (relator: Deputado Paulo Guedes) e 2.181/2008 (relator:
Deputado Juninho Araújo), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.421/2008.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Retira-se o
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Deputado Lafayette de Andrada. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja realizada audiência pública em Jacutinga
para debater ações para o asfaltamento da rodovia que liga esse
Município a Espírito Santo do Pinhal; Paulo Guedes, em que solicita
seja realizada audiência pública em Montes Claros para debater a
proibição, por parte do DER-MG, do transporte intermunicipal de
passageiros através de táxi na região Norte; Juninho Araújo, em que
solicita seja realizada visita à Cia. Vale do Rio Doce para verificar as
condições de carregamento dos caminhões que transportam minério
na Rodovia BR-040; João Leite, Juninho Araújo, Fábio Avelar e Padre
João, em que solicitam seja agendada reunião com o Governador do
Estado para tratar da situação da BR-040; Padre João, Juninho Araújo
e Fábio Avelar, em que pedem sejam solicitadas ao Presidente e ao
Vice-Presidente da República, aos Ministros dos Transportes, do
Planejamento, das Minas e Energia e da Casa Civil e à bancada
mineira na Câmara dos Deputados providências para a duplicação da
BR-040 no trecho entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete; e Gil
Pereira, em que solicita seja formulado voto de congratulações com o
“Jornal de Notícias” por seus 19 anos de fundação. 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 maio de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Paulo Guedes - Juninho Araújo.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES (§ 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO) NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008
Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Lafayette de Andrada, Inácio Franco (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV),
Padre João (substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da
Liderança do PT) e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado
Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; as Deputadas
Gláucia Brandão e Rosângela Reis e os Deputados Padre João e
Vanderlei Miranda, membros da Comissão de Membros das
Comissões Permanentes (§ 1º do art. 204 do Regimento Interno).
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou o relator citado a seguir: Projetos
de Lei nºs 2.302 e 2.316/2008, em turno único (Deputado Zé Maia).
Registra-se a presença do Deputado Jayro Lessa. O Deputado
Vanderlei Miranda se retira 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. Na
fase de discussão dos pareceres do relator, Deputado Zé Maia, que
concluem pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 2.302 e 2.316/2008,
em turno único, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Padre João. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Júlio e Lafayette de
Andrada em que solicitam seja encaminhado ao Ministério Público
pedido de informações sobre despesa com pessoal e encargos sociais
e sobre o excesso de arrecadação, até a presente data; e Inácio
Franco, sobre a utilização do crédito suplementar solicitado para
informatização e disponibilização de informações sobre os processos
e inquéritos ajuizados pelo Ministério Público, na sua página da
internet, desde que não estejam correndo em segredo de justiça, e a
razão pela qual o crédito está sendo solicitado no primeiro semestre
do ano, ambos para subsidiar a apreciação do Projeto de Lei nº
2.302/2008. O Projeto de Lei nº 2.302/2008 é convertido em diligência
ao Ministério Público 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 conjunta, com edital a ser publicado, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Zé Maia, Presidente - Célio Moreira - Carlos Pimenta - Luiz Tadeu

Leite.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Padre João, 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 Padre João, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Weliton Prado e Padre João (2)
solicitando que sejam enviados ofícios ao Governador do Estado
solicitando informações relativas às políticas habitacionais adotadas
pelo Governo, visando a esclarecer as seguintes questões: quantas
moradias populares foram construídas durante sua gestão; quais os
Municípios beneficiados e qual o montante de recursos despendidos
na construção das referidas habitações populares, e ao Presidente da
Caixa Econômica Federal solicitando esclarecimentos sobre a
viabilidade de cooperação técnica da instituição para a formação e a
capacitação de agentes da sociedade, visando à implementação dos
recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para o
acesso à terra, a regularização fundiária e a produção da moradia.
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 maio de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Paulo Guedes.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Deiró Marra, Carlin Moura, Ruy Muniz e Célio Moreira (substituindo
este à Deputada Ana Maria Resende, por indicação da liderança do
BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício de Diretores e Diretoras de escolas estaduais
sob a jurisdição da 37ª SRE, de Teófilo Otôni, contendo reivindicações
da categoria entregues à Secretária de Estado da Educação; e de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: do Sr. Felipe Estábile, Chefe de
Gabinete da Secretária de Estado de Educação (16/5/2008) e do Sr.
Vérdi Lúcio Melo, Presidente da Câmara Municipal de Varginha
(17/5/2008). 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. Registra-se a presença
da Deputada Ana Maria Resende. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.968/2007. Retira-se o Deputado Célio Moreira. Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua
vez, os Projetos de Lei nºs 398/2007 (relator: Deputado Deiró Marra);
2.166/2008 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi); 2.254/2008
(relatora: Deputada Ana Maria Resende) e 2.264/2008 (relator:
Deputado Deiró Marra), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.403; 2.414 e 2.416/2008. Passa-se à 3ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Registra-se a presença do Deputado
Vanderlei Jangrossi. A Presidência acusa o recebimento do
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requerimento do Deputado Irani Barbosa em que solicita reunião para,
em audiência pública, debater a situação dos alunos ante a direção da
Escola Estadual Maria da Piedade Fonseca, com sede no Município
de Vespasiano. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Fahim Sawan em que
solicita seja formulado apelo à Secretária de Estado de Educação e à
Secretária de Estado de Planejamento, com vistas à revisão salarial
do plano de carreira e das aposentadorias dos Diretores de Escola
Estadual; Carlin Moura em que solicita sejam realizados estudos
sobre o tema proposto pelo Vereador Rogério Bueno, do Município de
Varginha, pela implantação da Gestão Plena da Educação nos
Municípios; Ruy Muniz em que solicita seja realizada reunião no
Município de Montes Claros para, em audiência pública, debater o
Projeto de Lei nº 1.968/2007. 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, 28 de maio de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria

Resende.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Inácio Franco e Weliton Prado (substituindo este ao
Deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do PT), membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Domingos Sávio e Vanderlei Jangrossi. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir o impacto
ambiental das ações dos governos estadual e federal na região de
Confins, em especial a construção da Linha Verde, do Anel Viário
Norte e do Centro Administrativo e a transferência de vôos para o
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Aeroporto Internacional Tancredo Neves, e comunica o recebimento
de correspondência do Deputado Federal José Fernando Aparecido
de Oliveira, publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/5/2008. O
Deputado Fábio Avelar acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
2.131/2008 em 1º turno, para o qual foi designado relator. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José
Carlos de Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, Ilmar Bastos
Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada dessa
Secretaria; Adriano Magalhães, assessor empresarial da Vice-
Governadoria; e Thiago Toscano, Superintendente da Central de
Gestão; Estratégica de Recursos e Ações do Estado, representando a
Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; Maria
Dalce Ricas, Superintendente Executiva da Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - Amda; Marcelo Arruda Nassif, Diretor de
Operações da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - Codemig; Eduardo Machado Tavares Faria, Presidente do
Instituto Hou para a Cidadania; Celso Antônio, Prefeito Municipal de
Confins; e José de Castro Procópio, representando o Projeto
Manuelzão, que são convidados a tomar assento à mesa. O Sr.
Castor Cartelle Guerra, Professor da PUC Minas e Diretor-Presidente
da Fundação Biodiversitas, não pôde comparecer e justificou a sua
ausência. O Presidente tece suas considerações iniciais e, 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 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, 28 de maio de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca - Inácio Franco.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 21/5/2008
Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
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Elisa Costa e os Deputados Sebastião Helvécio e Zé Maia, 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 ouvir convidados e a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício do Prefeito Waldir Silva Salvador de
Oliveira, Presidente da Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais - Amig -, indicando a Sra. Roseane Seabra, Consultora
Tributária, para representá-lo na reunião. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Terezinha Sperandio,
Secretária Executiva da Associação Nacional dos Municípios
Produtores - Anamup -; Adriana Giroletti, Assessora Jurídica,
representando o Prefeito Celso Cotta Neto, Presidente da Associação
Mineira de Municípios - AMM -; Roseane Seabra, Consultora
Tributária, representando o Prefeito Waldir Silva Salvador de Oliveira,
Presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas
Gerais - Amig -; Sarah Costa Félix Teixeira, Assessora da
Superintendência Tributária; e o Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza,
Coordenador de Política Tributária, da Secretaria de Fazenda do
Estado de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa.
O Presidente tece suas considerações iniciais como autor do
requerimento que deu origem ao debate; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam sua exposição. Registra-se a
presença do Sr. Almir Pereira Mendes, Secretário Adjunto da
Fazenda, de Betim. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Antônio Júlio, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Wander

Borges.
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Lafayette de Andrada
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Elisa 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 discutir a
situação dos funcionários da MGS - Administração e Serviços S.A.
lotados na rede Fhemig e, em especial, a decisão da diretoria daquela
fundação de não promover a substituição dos funcionários durante
períodos de férias, faltas e licenças. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 400/2007 e 2.221, 2.293
e 2.294/2008 (Deputado Walter Tosta); 2.312, 2.313 e 2.320/2008
(Deputado Domingos Sávio); 2.308 e 2.309/2008 (Deputada Elisa
Costa); 2.304, 2.306 e 2.337/2008 (Deputado Antônio Carlos Arantes),
em turno único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Ricardo Luiz Barbosa Guimarães, Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças, Cecília Loregian, Gerente de
Logística, ambos da Fhemig; Arlélio Lage, Procurador do Ministério
Público do Trabalho; Jefferson Calixto de Oliveira e Helter Verçosa
Morato, Assessores Jurídicos da MGS; Maria das Graças da Silva
Lourenço, Renato André dos Reis, Felipe Fernando Oliveira e Marcelo
Dugulin, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da MGS, 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 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
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Elisa Costa -

Domingos Sávio.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 21/5/2008
Às 15h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio
Franco (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições em
fase de redação final e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 250, 1.441, 1.871, 1.908, 1.909, 1.935 e
1.955/2007, 1.997, 2.016, 2.018, 2.026, 2.052, 2.060, 2.068, 2.104,
2.120, 2.121, 2.124, 2.126, 2.135, 2.102, 2.143, 2.144, 2.146 e
2.180/2008 (Deputado Inácio Franco); 2.102, 2.148, 2.151, 2.156,
2.157, 2.161, 2.186, 2.189 a 2.198, 2.202, 2.204 a 2.206, 2.208, 2.209
e 2.238/2008 (Deputada Gláucia Brandão). 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 de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 250,
1.441, 1.871, 1.908, 1.909, 1.935 e 1.955/2007, 1.997, 2.016, 2.018,
2.026, 2.052, 2.060, 2.068, 2.104, 2.120, 2.121, 2.124, 2.126, 2.135,
2.102, 2.143, 2.144, 2.146 e 2.180/2008 (relator: Deputado Inácio
Franco); 2.102, 2.148, 2.151, 2.156, 2.157, 2.161, 2.186, 2.189 a
2.198, 2.202, 2.204 a 2.206, 2.208, 2.209 e 2.238/2008 (relatora:
Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, 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, 28 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende - Inácio Franco.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/5/2008
Às 14h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Sargento Rodrigues, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião
se destina a discutir convênios e parcerias entre a Polícia Militar e
empresários, nos moldes do Projeto São Cristóvão, realizado em Belo
Horizonte. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Marconi Augusto Braga, Secretário-Geral do Tribunal de
Contas, representando o Conselheiro Elmo Braz Soares, Presidente
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; e o Tenente-
Coronel Rogério Andrade, Chefe do Estado-Maior do Comando de
Policiamento da Capital, representando o Coronel Nilo Sérgio da Silva,
Comandante do Policiamento da Capital, 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. 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 maio de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Ademir Lucas -

Carlos Pimenta.

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

1.993/2008
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Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Lojistas e
Representantes de Móveis de Minas Gerais - Alormov -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.993/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Lojistas e Representantes de Móveis de Minas
Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, que possui como
finalidade precípua lutar pelo desenvolvimento e pela prosperidade do
comércio, da indústria e dos serviços relacionados com o ramo
moveleiro. Na consecução de suas metas, defende, perante o poder
público e as entidades privadas, os interesses e as reivindicações de
seus associados; opera estudos e pesquisas tecnológicas visando a
fomentar o setor; proporciona assessoria técnico-consultiva em
assuntos de naturezas econômica, financeira, contábil, comercial e
jurídica; promove atividades recreativas e sociais, objetivando
incrementar o congraçamento entre os componentes do segmento
que representa.

Dessa maneira, contribui para o aumento efetivo da capacidade
produtiva, da geração de emprego e renda e, por conseguinte, para a
melhoria da qualidade de vida de seus associados e da comunidade
em que atua.

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

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

nº 1.993/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Vanderlei Miranda, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.313/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Amor e Paz, com sede
no Município de Patos de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.313/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Amor e Paz, com sede no Município de Patos de Minas,
que tem como finalidade precípua a prática da assistência social e da
promoção humana.

Na consecução de suas metas, prioriza o atendimento a crianças e
idosos carentes residentes no Município. Dessa maneira, intenta
assegurar-lhes integridade e dignidade, confortá-los e amenizar suas
dificuldades materiais.

Isto posto, consideramos que a instituição merece ser agraciada
com o título de utilidade pública.

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

nº 2.313/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.337/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Vila Celeste – Amovic –, com sede no Município de Ipatinga.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
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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 2.337/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro Vila Celeste, com sede no
Município de Ipatinga, que tem como finalidade precípua congregar
órgãos e pessoas interessadas em defender os direitos e as
demandas dos moradores locais.

Dessa forma, zela pela conservação e manutenção da infra-
estrutura urbana; desenvolve atividades assistenciais, educacionais,
culturais e recreativas; contribui para a melhoria da segurança e do
transporte; celebra convênios com a iniciativa privada e com entidades
públicas, visando ampliar e 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 2.337/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 342/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 902/2003,
estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de
deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida a espaço público
no Estado.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 4, retorna agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação
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O projeto de lei em análise dispõe sobre o planejamento e a
urbanização de vias públicas, parques, praças e demais espaços
abertos de uso público, de forma a possibilitar o acesso à pessoa
portadora de deficiência motora, visual ou com dificuldade de
locomoção.

A medida proposta mostra-se sintonizada com os novos paradigmas
da sociedade brasileira. A idéia de integrar as pessoas com
deficiência ao ambiente social tem orientado e, principalmente,
invertido a realidade social, em que as diferenças eram motivo de
segregação.

Seguindo os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, o
projeto estabelece regras importantes para minorar as dificuldades
enfrentadas pelos deficientes. Trata-se de medida que densifica não
só os dispositivos constitucionais como também a determinação
constante da Lei Federal nº 10.098, de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas com deficiência.

Saliente-se que, em nosso Estado, além das adaptações já
efetuadas, estão em andamento obras e serviços de adequação do
espaço urbano e dos edifícios, com vistas a permitir que todas as
pessoas participem das atividades oferecidas à comunidade, que
incluem o uso de produtos e serviços. Essas obras seguem critérios
rígidos determinados em normas editadas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT -, como a NBR 9050/2004, que
estabelece padrões que visam promover a acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Tendo em vista que o direito de ir e vir não pode ser violado, faz-se
necessário que obstáculos arquitetônicos ainda existentes sejam
removidos. A medida ora proposta visa ao cumprimento dessa função,
sendo, portanto, oportuna.

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

342/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa

Costa.
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PROJETO DE LEI Nº 342/2007
(Redação do Vencido)

Estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de
deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida a espaço público
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O planejamento e a urbanização de vias públicas, parques,

praças e demais espaços de uso público no Estado serão executados
de forma a possibilitar o acesso à pessoa portadora de deficiência ou
com dificuldade de locomoção.

Art. 2º - O banheiro para uso público, localizado em paradas de
ônibus intermunicipais e interestaduais, parques, praças e nos demais
espaços de uso público no território do Estado, será de fácil acesso
para pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de
locomoção e disporá de sanitários e lavatórios adaptados.

Art. 3º - Os telefones públicos serão instalados em locais de fácil
acesso, adaptados, na forma do regulamento e de acordo com as
normas estabelecidas pela ABNT, ao uso pela pessoa com
deficiência.

§ 1º - Os telefones públicos sem cabine terão sapata elevada, de
forma a proteger a pessoa com deficiência visual, e extensão do
cordão do monofone adequada ao uso por cadeirante.

§ 2º - As empresas concessionárias de serviço de telefonia fixa
adaptarão os telefones públicos instalados no Estado, conforme o
disposto neste artigo, no prazo de quatro anos.

Art. 4º - Em área de estacionamento de veículo, localizada em via ou
espaço público, serão reservadas vagas próximas aos acessos de
circulação de pedestre, devidamente sinalizadas, para veículo que
transporte pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida.

Art. 5º - Nos espetáculos, nas conferências e nas festas populares
realizados em praças, parques e demais espaços de uso público, será
reservado espaço para pessoa portadora de deficiência ou com
dificuldade de locomoção.

Art. 6º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 15/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 15/2007, de autoria do Deputado  Eros Biondini,

que autoriza o Poder Executivo a implantar na rede pública hospitalar
do Estado programa de prevenção e tratamento de distúrbios
alimentares para portadores de anorexia e bulimia nervosa e dá outras
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1°
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 15/2007
Institui a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituída a Semana de Prevenção de Distúrbios

Alimentares, a ser realizada, anualmente, na terceira semana do mês
de julho.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o “caput” deste artigo,
o poder público promoverá atendimentos, exames, palestras e outras
atividades que visem à conscientização da população quanto aos
riscos de desenvolvimento da anorexia, da bulimia, da obesidade e de
outros distúrbios alimentares.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 250/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 250/2007, de autoria da Deputad a Cecília

Ferramenta, que declara de utilidade pública o Comitê Cidadania
contra a Fome e pela Vida, 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
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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° 250/2007
Declara de utilidade pública o Comitê Cidadania contra a Fome e

pela Vida, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Com itê Cidadania

contra a Fome e pela Vida, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 999/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 999/2007, de autoria do Deputad o Tiago Ulisses,

que declara de utilidade pública a Associação Francisco de Assis, com
sede no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 999/2007
Declara de utilidade pública a Associação Francisco de Assis, com

sede no Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Francisco

de Assis, com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.041/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.041/2007, de autoria do Deput ado Neider

Moreira, que declara de utilidade pública as Obras Sociais da
Paróquia de Santana, com sede no Município de Itaúna, 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° 1.041/2007
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia

de Santana, com sede no Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obras Sociais

da Paróquia de Santana, com sede no Município de Itaúna.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.441/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.441/2007, de autoria do Deput ado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação para
Valorização Ambiental e Social Cachoeirense, com sede no Município
de Cachoeira 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° 1.441/2007
Declara de utilidade pública a Associação para Valorização

Ambiental e Social Cachoeirense, com sede no Município de
Cachoeira de Minas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação para

Valorização Ambiental e Social Cachoeirense, com sede no Município
de Cachoeira de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.754/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.754/2007, de autoria da Deput ada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a entidade TJ-Criança Abriga,
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° 1.754/2007
Declara de utilidade pública a entidade TJ-Criança Abriga, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade TJ-Criança

Abriga, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.862/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.862/2007, de autoria do Deput ado Carlin

Moura, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima, com sede no
Município de Conceição do Pará, foi aprovado em turno único, na
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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° 1.862/2007
Declara de utilidade pública a entidade Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima, com sede no
Município de Conceição do Pará.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima, com sede no
Município de Conceição do Pará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.908/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.908/2007, de autoria do Deput ado Wander

Borges, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos José
Verçosa Júnior, com sede no Município de Sabará, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.908/2007
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos José Verçosa Júnior,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar  dos Idosos José

Verçosa Júnior, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.955/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.955/2007, de autoria do Deput ado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública a União Tricordiana das
Associações de Moradores, com sede no Município de Três Corações,
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° 1.955/2007
Declara de utilidade pública a União Tricordiana das Associações de

Moradores, com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Uni ão Tricordiana das

Associações de Moradores, com sede no Município de Três Corações.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.997/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.997/2008, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Aldeia, com sede no Município de
Lajinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.997/2008

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Aldeia, com sede no Município de Lajinha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.009/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.009/2008, de autoria do Deput ado Hely
Tarqüínio, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Residencial Gramado – Ambareg –, 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° 2.009/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Residencial Gramado – Ambareg –, com sede no Município de Patos
de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Moradores do Bairro Residencial Gramado – Ambareg –, com sede no
Município de Patos de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.016/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.016/2008, de autoria do Deput ado Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Fraternidade, Justiça e Trabalho n° 37, com sede no  Município de
Guaxupé, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.016/2008
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade, Justiça e

Trabalho n° 37 - Oriente de Guaxupé -, com sede no Município de
Guaxupé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loj a Maçônica

Fraternidade, Justiça e Trabalho n° 37 - Oriente de  Guaxupé –, com
sede no Município de Guaxupé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.018/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.018/2008, de autoria do Deput ado Adalclever
Lopes, que declara de utilidade pública a Associação dos Feirantes de
Ipatinga - AFI -, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.018/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Feirantes de Ipatinga

- AFI -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Feirantes de Ipatinga - AFI -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.026/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.026/2008, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública a União das Associações de
Moradores de Mariana – Uamma –, com sede no Município de
Mariana, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.026/2008
Declara de utilidade pública a União das Associações de Moradores

de Mariana - Uamma -, com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Uni ão das Associações

de Moradores de Mariana - Uamma -, com sede no Município de
Mariana.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.052/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.052/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis, com sede no
Município de Campestre, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.052/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lar do Menor

São Camilo de Lellis, com sede no Município de Campestre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis, com sede no
Município de Campestre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.056/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.056/2008, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública a Associação Manhumiriense
dos Amigos Reunidos - Amar -, com sede no Município de
Manhumirim, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.056/2008
Declara de utilidade pública a Associação Manhumiriense dos

Amigos Reunidos - Amar -, com sede no Município de Manhumirim.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Manhumiriense dos Amigos Reunidos - Amar -, com sede no
Município de Manhumirim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.060/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.060/2008, de autoria do Deput ado Durval

Ângelo, que declara de utilidade pública a Associação dos
Trabalhadores Rurais de Orizânia - Atro -, com sede no Município de
Orizânia, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.060/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

de Orizânia – Atro –, com sede no Município de Orizânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Trabalhadores Rurais de Orizânia - Atro -, com sede no Município de
Orizânia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.066/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.066/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio
Comunitário do Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira, com sede no
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Município de Santo Antônio do Monte, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.066/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira, com sede no Município de
Santo Antônio do Monte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Apoio

Comunitário do Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira, com sede no
Município de Santo Antônio do Monte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.067/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.067/2008, de autoria do Deput ado Padre João,

que declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Areia
Branca e Santa Luzia - Amabs -, com sede no Município de Abre
Campo, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.067/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Areia

Branca e Santa Luzia - Amabs -, com sede no Município de Abre
Campo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de
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Mulheres de Areia Branca e Santa Luzia - Amabs -, com sede no
Município de Abre Campo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.068/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.068/2008, de autoria do Deput ado Padre João,

que declara de utilidade pública o Conselho Central de Ouro Preto da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ouro
Preto, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.068/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Ouro Preto da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ouro
Preto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Central de

Ouro Preto da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Ouro Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.096/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.096/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de
crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -,
destinada ao financiamento do Programa de Universalização do
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Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas Gerais - Minas
Comunica -, e dá outras providências, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.096/2008
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de

crédito, em moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, até o limite equivalente a US$50.000.000,00
(cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao
financiamento do Programa de Universalização do Acesso a Serviços
de Telecomunicação em Minas Gerais – Minas Comunica -, para o
acesso dos Municípios mineiros ao serviço móvel de telefonia e
transmissão de dados, nos termos da Lei n° 16.306, de 7 de agosto de
2006.

Art. 2° - Os recursos decorrentes da operação de cr édito de que
trata esta lei serão depositados em instituições financeiras que
centralizem a receita do Estado.

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

Art. 4° - O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, os
recursos necessários ao atendimento da contrapartida financeira do
Estado em projeto integrante do Programa Minas Comunica e das
despesas relativas à amortização do principal e ao pagamento de
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juros e dos demais encargos pertinentes.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.099/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.099/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio
Social e Cultural Renascer – AASCR –, 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° 2.099/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Social e Cultural

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

Social e Cultural Renascer - AASCR -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.102/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.102/2008, de autoria do Deput ado Inácio

Franco, que declara de utilidade pública a Associação Renascer do
Bairro Buganville II e Adjacências – Asconville –, 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
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.102/2008
Declara de utilidade pública a Associação Renascer do Bairro

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Renascer

do Bairro Buganville II e Adjacências - Asconville -, com sede no
Município de Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.105/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.105/2008, de autoria do Deput ado Carlin
Moura, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário
Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra -, com sede no Município
de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.105/2008
Declara de utilidade pública a entidade Conselho Comunitário

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho

Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.108/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.108/2008, de autoria do Deput ado Paulo

Guedes, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
e Amigos do Distrito de Vista Alegre, foi aprovado em turno único, com
a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.108/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária para o

Desenvolvimento do Distrito de Vista Alegre, com sede no Município
de Claro dos Poções.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária para o Desenvolvimento do Distrito de Vista Alegre, com
sede no Município de Claro dos Poções.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.119/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.119/2008, de autoria do Deput ado Roberto

Carvalho, que declara de utilidade pública o Movimento de Promoção
Social – Mops –, dos Bairros São Geraldo, Caetano Furquim, Casa
Branca e Mariano de Abreu, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.119/2008

Declara de utilidade pública a entidade Movimento de Promoção
Social - Mops -, dos Bairros São Geraldo, Caetano Furquim, Casa
Branca e Mariano de Abreu, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento

de Promoção Social - Mops -, dos Bairros São Geraldo, Caetano
Furquim, Casa Branca e Mariano de Abreu, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.121/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.121/2008, de autoria do Deput ado Roberto

Carvalho, que declara de utilidade pública a Casa da Criança de
Presidente Olegário, com sede no Município de Presidente Olegário,
foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.121/2008
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Criança, com sede

no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa da

Criança, com sede no Município de Presidente Olegário.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia
Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.135/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.135/2008, de autoria do Deput ado Luiz Tadeu

Leite, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural
de Monte Sião e Adjacências, com sede no Município de Montes
Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.135/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de

Monte Sião e Adjacências, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Rural de Monte Sião e Adjacências, com sede no
Município de Montes Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.144/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.144/2008, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Obra Unida Lar dos
Idosos Santa Terezinha, com sede no Município de Ribeirão das
Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 2.144/2008

Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Lar dos Idosos
Santa Terezinha, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra Unida

Lar dos Idosos Santa Terezinha, com sede no Município de Ribeirão
das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.147/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.147/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública o Centro Infantil Edna Costa, com
sede no Município de Almenara, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.147/2008
Declara de utilidade pública a entidade Centro Infantil Edna Costa,

com sede no Município de Almenara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Centro Infantil

Edna Costa, com sede no Município de Almenara.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.151/2008

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.151/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Centro Educacional
Infantil Creche e Pré-Escola Municipal Dona Maria Alzira Bassani Cilli,
com sede no Município de Arceburgo, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.151/2008
Declara de utilidade pública o Centro Educacional Infantil Creche e

Pré-Escola Municipal Dona Maria Alzira Bassani Cilli, com sede no
Município de Arceburgo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Educacional

Infantil Creche e Pré-Escola Municipal Dona Maria Alzira Bassani Cilli,
com sede no Município de Arceburgo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.156/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.156/2008, de autoria do Deput ado Bráulio
Braz, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de
Abreus, com sede no Município de Alto Rio Doce, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.156/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
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Moradores de Abreus, com sede no Município de Alto Rio Doce.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária dos Moradores de Abreus, com sede no Município de Alto
Rio Doce.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.161/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.161/2008, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Três Barras, com sede no Município
de Prata, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.161/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Três Barras, com sede no Município de Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de

Desenvolvimento Comunitário de Três Barras, com sede no Município
de Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.167/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.167/2008, de autoria do Deput ado Alberto



1530

Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae - de Dom Viçoso, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.167/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Dom Viçoso, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Dom Viçoso, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.171/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.171/2008, de autoria do Deput ado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Sociedade dos
Amigos de Maria da Fé - Samfé -, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.171/2008
Declara de utilidade pública a Sociedade dos Amigos de Maria da Fé

- Samfé -, com sede no Município de Maria da Fé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade dos Amigos

de Maria da Fé - Samfé -, com sede no Município de Maria da Fé.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.183/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.183/2008, de autoria do Deput ado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente e Educacional João Wesley - ABEJW -, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.183/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e Educacional

João Wesley - ABEJW -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente e Educacional João Wesley - ABEJW -, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.185/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.185/2008, de autoria do Deput ado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Bairro da Roseira - Ambro -, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.185/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

da Roseira - Ambro -, com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Moradores do Bairro da Roseira - Ambro -, com sede no Município de
Extrema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
2.186/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.186/2008, de autoria do Deput ado Eros

Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Monsenhor
Lincoln Ramos, com sede no Município de Ubá, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.186/2008
Declara de utilidade pública a Associação Monsenhor Lincoln

Ramos, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Monsenhor

Lincoln Ramos, com sede no Município de Ubá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.188/2008
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.188/2008, de autoria do Deput ado Deiró Marra,

que declara de utilidade pública a Fraternidade Feminina Clube das
Acácias Luz e Humanidade, com sede no Município de Patrocínio, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.188/2008
Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Feminina Clube

das Acácias Luz e Humanidade, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Fraternidade

Feminina Clube das Acácias Luz e Humanidade, com sede no
Município de Patrocínio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.190/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.190/2008, de autoria do Deput ado Fábio

Avelar, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Amigos e Defensores dos Moradores do Bairro Ipê - ADMI -, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.190/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos e

Defensores dos Moradores do Bairro Ipê - ADMI -, com sede no
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Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Comunitária Amigos e Defensores dos Moradores do Bairro Ipê -
ADMI -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.204/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.204/2008, de autoria do Deput ado Walter
Tosta, que declara de utilidade pública o Instituto Sócio-Cultural e
Esportivo Alecrim Dourado, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.204/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Sócio-Cultural e Esportivo

Alecrim Dourado, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Sócio-Cultural

e Esportivo Alecrim Dourado, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.205/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.205/2008, de autoria do Deput ado Walter
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Tosta, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
dos Bairros Ipanema, Santa Rosa e Cia., com sede no Município de
Igarapé, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.205/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Ipanema, Santa Rosa e Cia., com sede no Município de
Igarapé.

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

Moradores dos Bairros Ipanema, Santa Rosa e Cia., com sede no
Município de Igarapé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.206/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.206/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Cesar, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores
do Bairro Luchesi e Adjacências – Ambla –, com sede no Município
de Bambuí, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.206/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Luchesi e Adjacências - Ambla -, com sede no Município de Bambuí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de
Moradores do Bairro Luchesi e Adjacências - Ambla -, com sede no
Município de Bambuí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.208/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.208/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação de Moradores de
Central de Minas – Amorcem –, com sede no Município de Central 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° 2.208/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores de Central

de Minas - Amorcem -, com sede no Município de Central de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Moradores de Central de Minas - Amorcem -, com sede no Município
de Central de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.209/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.209/2008, de autoria da Deput ada Rosângela
Reis, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos do Residencial Vale Verde - Amarv -, com sede no Município
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de Ipaba, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 2.209/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Residencial Vale Verde - Amarv -, com sede no Município de
Ipaba.

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

Moradores e Amigos do Residencial Vale Verde - Amarv -, com sede
no Município de Ipaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.233/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.233/2008, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação das Pessoas com
Deficiência Física de Pará de Minas - Adef -, com sede nesse
Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.233/2008
Declara de utilidade pública a Associação das Pessoas com

Deficiência Física de Pará de Minas - Adef - Pará de Minas -, com
sede no Município de Pará de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das
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Pessoas com Deficiência Física de Pará de Minas - Adef - Pará de
Minas -, com sede no Município de Pará de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - João Leite, relator - Dimas Fabiano.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE MAIO DE 2008

ATAS
ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/5/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

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 2.427 a 2.430/2008 - Requerimentos nºs 2.519 a 2.521/2008 -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -

Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi
- Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - 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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Questões de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, agradeço a sua atenção,

pois sabemos que a reunião será interrompida para prestar
homenagem ao Dia Nacional do Café, um símbolo de Minas Gerais.
Eu não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento especial ao
Secretário Danilo de Castro, que ontem se deslocou de Belo Horizonte
a Nova Serrana, onde assinou alguns convênios para a cidade e
região. Gostaria de destacar dois convênios lá assinados, cujos
recursos já serão liberados. Um para construção de uma maternidade,
que será referência em Nova Serrana, no Centro-Oeste mineiro.
Trata-se de uma cidade sem uma maternidade, e naquele pequeno
hospital, nascem 120 crianças por mês. Com esse investimento que
será feito na construção da maternidade, vamos atender a mais de
200 partos por mês naquela unidade. O outro convênio assinado foi
para a construção da sede da Apae. Trata-se de recursos do
Orçamento do Estado que conseguimos junto ao governo e que foram
liberados ontem. Nossos agradecimentos ao Secretário, que, mesmo
com dificuldades na sua agenda, honrou-nos com sua visita e assinou
esse convênio. Para nós, de Nova Serrana, é motivo de grande
alegria receber o Secretário Danilo de Castro, que foi cidadão
honorário da cidade. Quando fui Prefeito, fizemos uma homenagem a
ele, que já havia prestado um grande serviço à nossa cidade quando
Presidente da Caixa Econômica Federal, liberando recursos para
saneamento e construção de conjuntos habitacionais. Então, de
público, pela TV Assembléia, faço essa homenagem ao Secretário
Danilo de Castro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Fábio Avelar - Deputado Doutor Viana, que preside esta
reunião, Srs. Deputados, nesta oportunidade quero agradecer e, com
enorme satisfação, comunicar aos nobres pares a Proposição de Lei
nº 12.403 pelo Governador Aécio Neves. Foi sancionado ontem um
projeto de lei de nossa autoria, o Projeto de Lei nº 973/2007, que
dispõe sobre a medição individualizada de água nas edificações
prediais verticais e horizontais. Esse é um projeto de lei que há muito
vinha sendo cobrado pela sociedade mineira. É enorme a satisfação
de comunicar que, a partir de sua publicação, que se dará amanhã, no
diário oficial do Estado, o “Minas Gerais”, esse serviço estará à



1541

disposição de todos os usuários. Aquele que se interessar poderá
procurar a concessionária, a Copasa ou o serviço autônomo da
Prefeitura e, evidentemente após o período necessário para sua
regulamentação, aderir ao sistema de medição individualizada. Então,
nesta oportunidade, mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos
os colegas Deputados que nos apoiaram nessa iniciativa, num projeto
de minha autoria, com o Deputado Adalclever Lopes, que será
publicado a partir de amanhã e se transformará em norma jurídica.
Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputados, prezado
amigo grande líder Gilman Viana, faço uso da palavra, pela ordem, em
primeiro lugar, para manifestar minha satisfação de que, em poucos
minutos, instalaremos uma reunião de homenagem ao Dia Nacional
do Café. Justamente em razão disso, terei de tratar de um assunto em
poucas palavras, fazendo um comunicado e, ao mesmo tempo,
manifestando minha alegria, minha felicidade, como divinopolitano,
pelo 96º aniversário da minha querida Divinópolis. Divinópolis é hoje,
sem dúvida, não apenas uma das maiores como também uma das
melhores cidades de Minas e do Brasil, onde desenvolvi toda minha
trajetória na vida pública, a começar pelo sindicato rural, cooperativa
agropecuária, cooperativa de crédito, Vereador, Prefeito, e hoje tenho
a honra de representá-la nesta Casa. Hoje, ainda jovem, com menos
de um século, é uma cidade que, com certeza, é motivo de orgulho
para todos nós, mineiros. Sabemos que muitos desafios ainda temos
pela frente, mas não nos falta disposição para trabalhar, e não falta ali
gente boa, povo trabalhador. Nosso hino já diz: uma cidade oficina, de
gente afeita ao trabalho, à conquista do pão. Divinópolis, portanto, é
construída por sua gente, pelo povo que nasceu ali, por aqueles que
foram adotados por Divinópolis, como eu, que tenho o privilégio de
criar ali meus quatro filhos, ao lado da Cherry. Temos a certeza de
que, se temos muito o que fazer, vamos arregaçar a manga e
continuar trabalhando com muito amor e muito entusiasmo por
Divinópolis. Portanto, Sr. Presidente, é esse o registro da homenagem
que queremos fazer à nossa querida Cidade de Divinópolis e, ao
mesmo tempo, agradecendo a V. Exa., queremos dizer também da
satisfação, como produtor de café, como pequeno produtor rural e



1542

também como Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo,
de ver instalada agora uma homenagem à agropecuária, em especial,
à cafeicultura mineira. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado pela cessão da
palavra. Vamos interromper nossa reunião. Quero cumprimentar o
Secretário Gilman. Vamos prestar uma legítima e justa homenagem
aos produtores de café, reconhecendo o governo do Estado nesse
processo. Mas gostaria, Sr. Presidente, em rápidas palavras, de dizer
que estamos vindo da Secretaria de Transportes e Obras Públicas e,
no próximo dia 3, terça-feria, às 11 horas, o Governador Aécio Neves
estará dando ordem para que se façam os processos licitatórios,
talvez das últimas estradas que não estão asfaltadas no Norte de
Minas porque não tiveram autorização para licitação e para o início
das obras de asfaltamento. Refiro-me à Cidade de Itacambira. Uma
cidade histórica, por onde passou nossa história. O povo não estava
acreditando no asfaltamento desses 60Km. Agora, a partir de terça-
feira será dado um grande passo. Da mesma forma a Cidade de
Ibiracatu. Estivemos na Setop e está tudo pronto para se iniciar o
processo licitatório. São várias cidades: Ibiracatu, Varselândia-
Ibiracatu, Juramento-Itacambira e de Ibiaí a Ponto Chique, interligando
todo o Vale do São Francisco. Estamos, então, aproveitando a
audiência que a TV Assembléia tem para fazer um convite aos
Prefeitos, aos Vereadores, às lideranças desses e outros Municípios
para que estejam presentes. É uma data histórica para nossa região.
As pessoas não a esquecerão nunca. Aproveitamos para fazer um
agradecimento público, como majoritário nesses Municípios, ao
Governador Aécio Neves pela postura com que vem governando o
Estado de Minas Gerais. É importante para nós podermos dizer isso
aqui na Assembléia, porque lutamos muito, somos parceiros, co-
participantes dessa nova história que está sendo escrita aqui em
Minas Gerais. Ficam, então, os nossos agradecimentos em nome da
população de Juramento, Itacambira, Varzelândia, Ibiracatu, Ibiaí e
Ponto Chique. Seria importantíssimo registrar esse momento do nosso
Norte de Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica aqui o nosso
comunicado às cidades do Norte de Minas.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado. Sr. Presidente, gostaria de
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parabenizar o trabalho do Deputado Paulo Cesar, que registrou ontem
que conseguiu levar o nosso Secretário de Governo Danilo de Castro
à sua região. S. Exa. o Deputado Paulo Cesar tem levado saúde e
progresso para lá, bem como tem batalhado por Nova Serrana,
levando recursos para a Apae e para a área da maternidade. Na
cidade de Corinto está acontecendo o contrário. Lá há uma
administração irresponsável. Fizemos uma audiência pública naquela
cidade para tentar solucionar a questão da Santa Casa de
Misericórdia. Participaram da reunião a Comissão de Saúde desta
Casa, o Ministério Público, a Câmara Municipal e lideranças
comunitárias. Dali saiu uma proposta de que nos reuníssemos com o
Secretário de Saúde Marcus Pestana. A reunião ocorreu na terça-
feira, no gabinete do Secretário. Mais uma vez, a falta de
competência, de compromisso e de interesse com a saúde dessa
cidade ficaram comprovados pela ausência da administração à
reunião. A Prefeita não compareceu, dificultando, dessa forma, a
abertura da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Corinto. Trouxe
ao conhecimento dos nobres pares, aliás estou encaminhando à
Câmara Municipal de Corinto e às lideranças comunitárias a cópia do
“e-mail” enviado à Prefeitura Municipal da cidade, pois a Prefeita disse
que não foi comunicada sobre a referida reunião na Secretaria de
Saúde. O “e-mail” foi enviado pela assessoria da Comissão de Saúde,
assim como o Presidente da Comissão e a nossa assessoria de
gabinete entraram em contato com a administração, que confirmou
presença, mas não compareceu, o que dificultou a negociação. Quero
deixar registrado que vidas estão sendo ceifadas em função da
irresponsabilidade e da falta de compromisso com a saúde em
Corinto. Vimos o contrário do que relatou o Deputado Paulo Cesar
aqui. O Secretário foi à cidade dele. Já levamos, aliás, essa proposta
à administração. O Secretário Marcus Pestana aceitou comparecer na
cidade para anunciar investimentos na área da saúde. O que vimos,
simplesmente, repito, foi uma falta de responsabilidade e de interesse
por esse setor. Os dias estão passando. As pessoas estão contando
atentamente os dias. O pouco prazo que tem essa administração para
acabar de fazer o estrago que está fazendo nessa cidade terminará,
agora, nas eleições de outubro. O povo saberá retribuir toda essa falta
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de serviço na cidade de Corinto. A nova administração que,
acreditamos, assumirá, com toda a certeza, cuidará da saúde; assim,
a sociedade terá o tratamento e a atenção especial que merece. Muito
obrigado.

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

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça,
encaminhando expediente enviado pelo Sr. Joaquim Correia de Melo,
Prefeito Municipal de Santana do Paraíso, no qual solicita apoio à
proposta de transferência desse Município, hoje sob a jurisdição da
Comarca de Mesquita, para a de Ipatinga. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. Vital do Rêgo Filho, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara dos Deputados, encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado Federal Celso Russomanno, aprovado por
essa Comissão, minuta de projeto de lei que dispõe sobre a
organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. (- À
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.996/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Alexandre Postal, Deputado Estadual e Presidente da Unale,
agradecendo a atenção dispensada durante sua estada nesta
Assembléia Legislativa.

Do Sr. Luís Carlos da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Três Pontas, solicitando, em atenção a requerimento do Vereador
José Henrique Portugal, aprovado por essa Casa, que se estude a
possibilidade da construção, naquele Município, de extensão do porto
seco existente na região. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Fernando Antônio Xavier Brandão, Presidente do Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais, agradecendo manifestação
de aplauso a esse órgão por seus 101 anos de fundação, a qual foi
formulada por esta Casa a partir de requerimento do Deputado Doutor
Viana.
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Do Sr. Ubsclender Carneiro Pereira, Presidente da Fundação
Comunitária Tricordiana de Educação, e da Sra. Joana Beatriz Barros
Pereira, Reitora da Universidade Vale do Rio Verde - UninCor -,
comunicando a assunção dos respectivos cargos.

Do Sr. Hermann Alexandre V. von Tiesenhausen, Presidente do
CRM-MG, agradecendo convite para participar de reunião em
29/5/2008, na Câmara Municipal de Ipatinga, e comunicando sua
impossibilidade de comparecer. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Fernando Humberto dos Santos, Juiz de Direito da Vara de
Conflitos Agrários da Comarca de Belo Horizonte, em substituição,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.245/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Manoel Barbosa, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.163/2008, do Deputado Carlin Mour a.

Da Sra. Fátima Cassanti, Coordenadora-Geral de Promoção de
Programas de Alimentação e Nutrição da Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.681/2007, da Comissão de Educação .

Do Sr. João Augusto de Freitas, Coordenador-Geral de Apoio à
Agricultura Urbana, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.779/2008, da Comissão de Participação Popular.

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 2.427/2008

Declara de utilidade pública o Instituto Claretiano de Educação e
Assistência, com sede no Município do Córrego do Bom Jesus.

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

Educação e Assistência, com sede no Município do Córrego do Bom
Jesus.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de maio de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: O Instituto Claretiano de Educação e Assistência é

entidade beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins
econômicos. Tem como finalidade proporcionar amparo, assistência,
educação e formação humanística a crianças e jovens carentes do
Município do Córrego do Bom Jesus.

Considerando a importância do trabalho que desempenha para o
futuro daquela comunidade, 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 2.428/2008
Acrescenta o art. 11-A à Lei nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002,

que dispõe sobre o processo de produção do Queijo Minas artesanal e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- A Lei nº 14.185, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 11-A:
“Art. 11-A – O poder público promoverá a identificação e o

levantamento dos processos de produção do Queijo Minas artesanal
de que trata o “caput” do art. 1º desta lei nas diversas regiões do
Estado, para fins de proteção do patrimônio cultural, quando couber.”.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Como salienta o Instituto de Patrimônio Histórico e

Artístico do Estado – Iepha – em seu sítio na “internet”, “a
caracterização de cada tipo de queijo é feita a partir da qualidade do
leite, ligada a fatores físicos, geográficos e naturais (clima, relevo e
vegetação) e das diferentes técnicas empregadas, da cultura láctica,
do tipo de coagulante e das condições de maturação”. Nesse sentido,
admite que o Queijo do Serro, que apresenta sabor característico que
o faz um produto peculiar, seja uma variedade do Queijo Minas



1547

artesanal.
Assim, é preciso promover a identificação e o levantamento dos

processos de produção do Queijo Minas artesanal em todas as
diversas regiões do Estado, para fins de proteção do patrimônio
cultural, a exemplo do que foi feito com o processo de produção do
Queijo do Serro, único bem cultural atualmente registrado no Iepha.

Como se sabe, as Serras da Canastra, do Salitre, o Sul de Minas e
outras regiões também são produtoras de Queijo Minas artesanal de
excelente qualidade. Não obstante isso, tais processos de produção
ainda não foram identificados e estudados pelo poder público com
vistas a seu acautelamento, razão pela qual apresentamos esse
projeto de lei, para o qual pedimos o apoio dos demais membros
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.429/2008
Torna obrigatória a apresentação da Caderneta de Saúde da

Criança ou do Cartão da Criança no ato de inscrição de crianças em
creches, escolas maternais, jardins de infância e no pré-escolar, da
rede pública ou particular e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória em todo território estadual a apresentação da

Caderneta de Saúde da Criança ou do Cartão da Criança no ato de
inscrição de crianças para admissão em creches, escolas maternais,
jardins de infância e no pré-escolar, da rede pública ou particular.

§ 1º - A Caderneta de Saúde da Criança ou o Cartão da Criança
deverá estar atualizado em todos os itens de acompanhamento, no
ato da apresentação.

§ 2º - Em relação à situação vacinal, as crianças deverão estar
imunizadas com todas as vacinas contidas no calendário básico de
imunização.

Art. 2º - Os pais ou responsáveis pelas crianças que já estiverem
freqüentando os estabelecimentos referidos no artigo anterior terão o
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação desta lei, para a
apresentação do comprovante exigido.
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Art. 3º - A observância do que dispõe esta lei será fiscalizada pelos
Conselhos Tutelares Municipais.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: A vacina é o procedimento que visa produzir anticorpos

no organismo, contra determinado agente infeccioso, antes que uma
infecção seja causada por aquele agente. A prevenção de algumas
doenças tem maior relevância na infância, já que alguns distúrbios
comuns, se mal curados nesse período da vida, podem ter
conseqüências irreversíveis. A vacina é a maneira mais simples e
eficiente de prevenir algumas doenças.

Sendo assim, faz-se necessária a vacinação de todas as crianças e,
principalmente, das crianças que estão sendo escolarizadas, já que
estas mantêm contato direto com outras, haja vista que a vacina inibe
a ação de um agente infeccioso.

- 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 2.430/2008
Institui o Adicional de Desempenho – ADE – no âmbito da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, o Adicional de Desempenho – ADE –,
previsto no art. 31 da Constituição do Estado, com o objetivo de
incentivar e valorizar o desempenho do servidor e sua contribuição
para o atingimento das metas institucionais da Assembléia Legislativa.

Art. 2º - O ADE será pago mensalmente, nos termos desta lei e de
regulamento da Assembléia Legislativa:

I - ao servidor do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa cuja posse em cargo efetivo dessa Secretaria tenha
ocorrido após 15 de julho de 2003;

II - ao servidor do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa ativo no serviço público do Estado de Minas Gerais em 16
de julho de 2003 que optar, de forma expressa e irretratável, por
substituir pelo ADE as vantagens por tempo de serviço que venha a
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ter direito a perceber.
§ 1º - É assegurado ao servidor a que se refere o inciso I do “caput”

deste artigo computar os resultados satisfatórios por ele obtidos nas
Avaliações de Desempenho Individual - ADIs - relativas ao ano de
2004 e aos subseqüentes.

§ 2º - No caso do servidor a que se refere o inciso II do “caput” deste
artigo, serão consideradas, para fins de concessão do ADE, as ADIs
relativas aos anos subseqüentes àquele em que for feita a opção.

§ 3º - Não fará jus ao ADE o servidor a que se refere o inciso I do
“caput” deste artigo que perceba adicionais por tempo de serviço na
forma do disposto no art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

§ 4º - Na hipótese do inciso II do “caput” deste artigo, o somatório de
percentuais de ADEs e de adicionais por tempo de serviço na forma
de qüinqüênios ou trintenários não poderá exceder a 90% (noventa
por cento) do vencimento básico do servidor.

§ 5º - É vedada a concessão do ADE ao servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.

Art. 3º - São requisitos para a obtenção do ADE:
I - conclusão do período de estágio probatório;
II - resultados satisfatórios nas ADIs na forma do Anexo I desta lei.
§ 1º - Na ADI, poderão ser considerados como fatores de avaliação,

entre outros, a freqüência, a conduta disciplinar, o aprimoramento
profissional e o resultado setorial.

§ 2º - Para fins do disposto no “caput” deste artigo, considera-se
satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento) dos
pontos distribuídos na ADI.

§ 3º - A ADI terá periodicidade anual coincidente com o ano-
calendário.

Art. 4º - Para cálculo do ADE, serão considerados:
I - o número de ADIs com resultado satisfatório e a média dos

resultados obtidos pelo servidor nessas avaliações, nos termos do
Anexo I desta lei;

II - o vencimento básico do servidor.
Art. 5º - O valor máximo do ADE corresponde a um percentual, não



1550

cumulativo, do vencimento básico do servidor estabelecido de acordo
com o número de resultados satisfatórios por ele obtido nas ADIs com
média acima de 90% (noventa por cento) dos pontos obtidos,
conforme a seguinte escala:

I - até 6% (seis por cento) do vencimento básico para o servidor com
resultado satisfatório em três ADIs;

II - até 10% (dez por cento) do vencimento básico para o servidor
com resultado satisfatório em cinco ADIs;

III - até 20% (vinte por cento) do vencimento básico para o servidor
com resultado satisfatório em dez ADIs;

IV - até 30% (trinta por cento) do vencimento básico para o servidor
com resultado satisfatório em quinze ADIs;

V - até 40% (quarenta por cento) do vencimento básico para o
servidor com resultado satisfatório em vinte ADIs;

VI - até 50% (cinqüenta por cento) do vencimento básico para o
servidor com resultado satisfatório em vinte e cinco ADIs;

VII - até 60% (sessenta por cento) do vencimento básico para o
servidor com resultado satisfatório em 30 (trinta) ADIs;

VIII - até 70% (setenta por cento) do vencimento básico para o
servidor com resultado satisfatório em trinta e cinco ADIs.

Art. 6º - O valor do ADE a ser pago ao servidor será calculado de
acordo com o resultado percentual da média aritmética dos resultados
por ele obtidos nas ADIs especificadas nos incisos do art. 5º,
conforme a proporção estabelecida na tabela constante no Anexo I
desta lei.

§ 1º - O resultado percentual a que se refere o “caput” deste artigo,
representado na coluna B do Anexo I desta lei, será obtido da
seguinte forma:

I - somam-se as notas obtidas pelo servidor nas ADIs consideradas
para o cálculo do ADE nos termos do art. 5º desta lei;

II - divide-se o resultado do somatório obtido na forma do inciso I
deste parágrafo pelo número de ADIs consideradas;

III - divide-se o resultado da divisão obtida na forma do inciso II
deste parágrafo pelo número máximo de pontos distribuídos em uma
ADI;

IV - multiplica-se o resultado da subdivisão obtida na forma do inciso
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III por cem.
§ 2º - Será atribuído ao servidor, nos termos do Anexo I desta lei, o

valor do ADE, previsto na coluna C, correspondente à faixa de
resultados, prevista na coluna B, na qual se encaixe o resultado
percentual obtido nos termos do § 1º deste artigo, em conformidade
com o número de ADIs satisfatórias especificadas na coluna A.

§ 3º - O valor do ADE calculado na forma do § 2º deste artigo será
devido a partir do ano-calendário subseqüente ao da obtenção do
número de ADIs satisfatórias previsto na coluna A do Anexo I desta
lei.

§ 4º - O cômputo dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs
relativas aos anos de 2004 a 2007, na forma do disposto no § 1º do
art. 2º desta lei, não gerará pagamento retroativo à data da publicação
desta lei a título de ADE.

§ 5º - Para fins de cálculo do ADE, o cômputo dos resultados
satisfatórios das ADIs observará a ordem cronológica e seqüencial de
sua obtenção pelo servidor, vedada a substituição de resultado já
utilizado em um cálculo de ADE por outro posteriormente obtido.

§ 6º - O servidor que fizer jus à percepção do ADE continuará
percebendo o adicional no percentual adquirido até atingir o número
de resultados satisfatórios de ADIs necessário para alcançar o nível
subseqüente na escala definida no Anexo I desta lei.

Art. 7º - O ADE percebido pelo servidor será incorporado à sua
remuneração para fins de pagamento de seus proventos de
aposentadoria ou de pensão, nos termos de lei.

Art. 8º - O Anexo III da Lei nº 16.833, de 20 de julho de 2007, passa
a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de maio de 2008.
Mesa da Assembléia
* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 6º da Lei nº ,

de de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31.6.2008.
ANEXO II

(A que se refere o art. 8º da Lei nº , de de 2008)
* -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o art. 4º da Lei nº

16.833, de 20 de julho de 2007) - Áreas de Atuação Estratégicas foi
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publicada no “Diário do Legislativo” de 31.6.2008.
Justificação: A Constituição de Minas Gerais prevê, no “caput” do

art. 31, que o Estado assegurará ao servidor público civil da
administração pública direta, autárquica e fundacional os direitos que,
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da
produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o Prêmio
por Produtividade e o Adicional de Desempenho.

O Adicional de Desempenho - ADE - já foi instituído no âmbito da
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo por meio da Lei nº 14.693, de 30/7/2003, tendo sido
regulamentado pelo Decreto nº 43.671, de 4/12/2003.

Em 2007 a Lei nº 16.676 promoveu algumas modificações na norma
instituidora do ADE, sendo a matéria novamente regulamentada no
Decreto nº 44.503, que revogou o decreto de 2003.

A proposição que ora se apresenta tem, pois, o objetivo de instituir o
ADE no âmbito da Assembléia Legislativa, destinando-o
primordialmente ao servidor cuja posse em cargo efetivo na Secretaria
da Assembléia tenha ocorrido após 15/7/2003. O servidor da
Secretaria da Assembléia na ativa no serviço público do Estado de
Minas Gerais em 15/7/2003 também poderá optar por substituir pelo
ADE as vantagens por tempo de serviço que venha a ter direito a
perceber, de forma expressa e irretratável, na forma de regulamento.

Vale dizer que o ADE é uma iniciativa que tem por objetivo incentivar
e valorizar o desempenho do servidor e sua contribuição para o
atingimento das metas institucionais da Assembléia Legislativa, por
meio do pagamento de uma gratificação que pode chegar, em 35
anos, a até 70% do vencimento básico do servidor que atender aos
requisitos propostos, entre os quais o resultado satisfatório nas
Avaliações de Desempenho Individual – ADIs.

Na proposição foram fixados os requisitos para a obtenção do ADE,
os critérios para o seu cálculo, os valores máximos a serem
concedidos, sempre com vinculação ao resultado satisfatório obtido
pelo servidor nas ADIs.

Apresenta-se ainda, no Anexo I da proposta, tabela de
escalonamento que fixa o valor unitário do ADE, definido em
percentual do vencimento básico, em conformidade com a média
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artimética dos resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas
avaliações.

Como entre os fatores de aferição na ADI está prevista a avaliação
setorial, entende-se que a instituição do ADE muito contribuirá para o
alcance das metas institucionais da Assembléia Legislativa e,
conseqüentemente, para a melhoria dos serviços por ela prestados,
aumentando assim a eficácia da máquina pública.

Ressalte-se ainda que, com a política de austeridade implementada
nesta Casa, o Legislativo mineiro nunca atingiu o limite de despesas
com pessoal fixado para ele no art. 20 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que é de 2,2272% da Receita Corrente Líquida – RCL – do
Estado, e sempre esteve muito abaixo até mesmo do limite prudencial,
que corresponde a 95% do limite do órgão, ou seja, 2,1158% da RCL
– limite que, se alcançado, impede a concessão de aumentos e
vantagens salariais. Para se ter uma idéia do gerenciamento da
aplicação dos recursos com pessoal nesta instituição, tome-se por
base o ano de 2007, em que as despesas corresponderam a apenas
1,42% da RCL, o que representa pouco mais da metade do limite
autorizado (2,2272%) e ainda fica muito distante, como se vê, do limite
prudencial (2,1158%). E isso sem a dedução de inativos e
pensionistas, conforme se pode verificar nos Relatórios de Gestão
Fiscal, publicados no "Diário do Legislativo" e também na página da
Assembléia na internet.

Por essas razões, entendemos ser a proposta uma iniciativa muito
benéfica, que servirá para a formação de um corpo de servidores com
os níveis de qualidade, eficiência e capacitação necessários para a
conquista da excelência dos resultados institucionais da Assembléia
Legislativa e para a melhor prestação do serviço público.

Diante dessas considerações, solicitamos aos nobres parlamentares
a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.519/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Presidente do Tribunal de Justiça providências com
vistas a que seja designado Juiz de Direito para ocupar o cargo de
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Juiz Titular da Comarca de Capelinha. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.520/2008, do Deputado Zezé Perrella, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Tupaciguara pelo 96º aniversário desse Município. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 2.521/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhado ao Ipsemg pedido de esclarecimentos sobre as
reclamações contidas na correspondência do Sr. Adão Faustino. (- À
Mesa da Assembléia.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à comemoração do Dia Nacional do Café.

- A ata desta solenidade será publicada em outra edição.
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 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; aprovação - Votação,
em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007; aprovação -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.402/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.583/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.959/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2 - Inexistência de
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quórum para votação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.329/2007; encerramento da discussão - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.022/2007; discurso da Deputada Elisa Costa;
encerramento da discussão - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - 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 Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h6min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
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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

Domingos Sávio solicitando a inversão da pauta desta reunião, de
modo que o Projeto de Lei nº 89/2007 seja apreciado em último lugar,
entre as matérias em fase de votação, e que os Projetos de Lei nºs
1.329 e 1.022/2007 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem,
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 Complementar nº 37/2007,
do Governador do Estado, que extingue cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os
arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Juninho Araújo - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado.
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O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, meu voto é “sim”. O
painel estava com defeito, não consegui registrar meu voto e o faço
oralmente.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, também não consegui
registrar. Meu voto é “sim”.

O Deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, também não consegui
registrar. Meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Perfeitamente, estão computados os votos de V.
Exas. Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto contrário. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº
37/2007. À Comissão de Administração Pública.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.402/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que altera o disposto no parágrafo único do art. 1º da
Lei nº 16.566, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pavão 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 1.402/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.583/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.940, de 29/12/2003, que
institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais -
TFAMG - e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.583/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.959/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que autoriza o Poder Executivo do Estado de Minas
Gerais a alienar imóveis que especifica, de propriedade do Ipsemg,
com reversão dos recursos decorrentes desta alienação à área de
saúde do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado
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de Minas Gerais. 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, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.959/2007
na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

A Presidência verifica, de plano, que não o há quórum para votação,
mas que o há para a discussão das demais matérias constantes na
pauta.

Discussão, em 2º 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.022/2007, da
Deputada Elisa Costa, que altera a Lei nº 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. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com as Emendas nos 1 a 4, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3,
da Comissão de Cultura, e com a Subemenda nº 1, que apresenta, à
Emenda nº 4, da Comissão de Cultura, e ainda com a Emenda nº 5,
que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-
lo, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero saudar o Presidente em exercício
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Deputado Doutor Viana, as Deputadas e Deputados presentes; quero
saudar Minas Gerais e, com carinho, o Deputado Vanderlei Jangrossi.
Tivemos oportunidade hoje de estar em Teófilo Otôni, no seminário da
mineração e também na abertura da I Conferência Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.

Quero aproveitar este momento para trazer dois temas importantes.
O primeiro é a discussão, que se encerra hoje, do nosso projeto.
Queria registrar que será a segunda lei que aprovaremos nesta Casa
Legislativa, nesses três anos e meio em que atuamos como Deputado
Estadual. Desde que chegamos aqui, em relação a essa proposta de
lei, fizemos um debate com todos os setores culturais de Minas
Gerais. São 11 anos de funcionamento da Lei de Incentivo à Cultura
no Estado. Depois da I Conferência Estadual de Cultura, houve o
fórum técnico que também elegeu uma comissão que, com a
Secretaria de Cultura, iniciou os primeiros debates para o
aprimoramento e o aperfeiçoamento da lei estadual. A lei até então
em vigor é a Lei nº 12.733, de 30/12/97. Pela experiência acumulada
ao longo dos 11 anos de funcionamento da Lei de Incentivo, a
sociedade, a Assembléia Legislativa e também a Secretaria de Estado
já mereciam uma nova legislação, adequada aos novos tempos,
atualizada e de acordo com a realidade.

Neste ano, a Lei de Incentivo tem 40 milhões em projetos, captação
e renúncia fiscal no Estado. Essa legislação começou a ser discutida e
contou com a participação do Deputado Domingos Sávio, com a
brilhante participação da companheira Deputada da Assembléia
Legislativa, que participou integralmente de todos os debates, e da
Secretaria de Cultura.

Quero registrar os principais avanços da Lei de Incentivo, cuja
discussão encerramos hoje. Primeiramente, registro o debate da
descentralização dos recursos, que veio do interior de Minas Gerais. A
lei aprova a proposta de a partir de 2008 chegando a 2013, maior
participação e interiorização de Minas Gerais nos projetos da Lei de
Incentivo.

Em 2008, 40% dos projetos domiciliados no interior serão
beneficiados diretamente pela legislação, e esse percentual crescerá
até 2013, quando 45% dos recursos da Lei de Incentivo a projetos
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culturais irão para o interior do Estado. Esse é um avanço
importantíssimo, porque as mudanças na legislação vieram
exatamente em função das reivindicações dos grupos culturais e dos
talentos do interior para que pudessem participar dos recursos da Lei
de Incentivo Estadual.

O segundo grande avanço diz respeito a parte dos recursos da Lei
de Incentivo que era destinada a entidades da administração pública
indireta e a entidades privadas sem fins lucrativos, que foram criadas
para apoiar iniciativas culturais e que pertencem ao poder publico,
como os museus, as bibliotecas e a orquestra sinfônica. Esse recurso,
que era da ordem de 35%, cai para 25%; assim, mais recursos serão
destinados à Lei de Incentivo.

Outra proposta de avanço: o aumento dos percentuais a serem
deduzidos de empresas com faturamento menor. O Deputado Getúlio
Neiva, que também tem relação com a cultura, propunha que apenas
as grandes empresas com faturamento superior a R$19.000.000,00
pudessem participar da Lei de Incentivo. Agora a lei está criando
diversas oportunidades de percentuais para pequenas e médias
empresas no Estado de Minas Gerais. Serão 10% para empresas com
faturamento entre R$2.400.000,00 e R$9.600.000.00; serão 7% para
empresas de médio porte, com faturamento entre R$9.600.000,00 e
R$19.000.000,00; e mantêm-se os 3% para aquelas empresas que
faturam acima de R$19.000.000,00.

Isso possibilitará que, no interior, uma empresa que tenha menor
faturamento possa contribuir com projetos culturais em todo o Estado
de Minas Gerais. Isso abrirá espaço para que pequenos grupos e
entidades culturais que produzem a cultura no interior do Estado
consigam captar recursos da renúncia fiscal da Lei de Incentivo
Estadual.

Outro avanço diz respeito à organização de uma comissão técnica
que se torna responsável por analisar os projetos e, principalmente,
definir nove áreas de atuação que facilitarão a avaliação de todos os
projetos culturais.

Essas áreas se dividem em artes cênicas; incluindo teatro dança,
circo, ópera, festivais, seminários, cursos e bolsas de estudo;
audiovisual, cinema, vídeo, novas mídias, também da mesma forma
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festivais, seminários, cursos e bolsas de estudos nessa área; artes
visuais, incluindo artes plásticas; “design” artístico; “design” de moda;
fotografia; artes gráficas; filatelia; enfim, todas essas áreas
congêneres que dizem respeito às artes visuais. Músicas e todos os
eventos, festivais e também seminários, cursos e bolsas de estudo.
Na área de literatura, obras informativas, obras de referência, revistas,
e, da mesma forma, seminários, cursos e bolsas de estudos.
Preservação e restauração do patrimônio público do Estado de Minas
Gerais, incluindo o folclore, o artesanato, e outras ações também
similares. Pesquisas, documentação, centros culturais, bibliotecas,
museus, e arquivos. Todas essas áreas também fazem parte dos
grupos e das nove áreas de atuação que vão ser beneficiadas pela lei
de incentivo. Da mesma forma, as áreas culturais integradas também
poderão apropriar-se da Lei de Incentivo Estadual.

Um outro avanço na legislação que vamos aprovar amanhã diz
respeito a uma punição para o incentivador que recebe a denúncia
fiscal do Estado, já que ele tem de comprovar a sua contrapartida
durante a execução do projeto cultural, e, se houver qualquer
dificuldade, ele ficará impedido de utilizar a lei até que a sua situação
da contrapartida em relação ao projeto cultural seja regularizada.

Trata-se de um avanço para a cultura de Minas Gerais, por isso
gostaria de registrar a importante participação da Assembléia e dos
Deputados, principalmente da Deputada Gláucia Brandão, Presidente
da Comissão de Cultura, que se dedicou junto à Secretaria de Cultura,
para que essa legislação fosse aprovada. É um aperfeiçoamento.

Da mesma forma que hoje teremos R$40.000.000,00, neste ano,
para projetos do interior, na verdade, as comunidades culturais já se
apropriam de mais de 40%. Além disso, existem mais de
R$10.000.000,00 depositados no Fundo Estadual de Cultura.
Aproximadamente 50% desses projetos estão sendo destinados a
estimular a cultura popular, os novos grupos e talentos culturais no
Estado de Minas Gerais.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Nobre Deputada Elisa
Costa, em primeiro lugar, gostaria de agradecer sua presença em
Teófilo Otôni, no seminário “Minas de Minas”. Uma presença
importante não só sua, mas também do Deputado Vanderlei Jangrossi
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e de outros Deputados companheiros nossos, que foram prestigiar
aquele evento.

É importante lembrar que, realmente, tenho parte da culpa pela Lei
de Incentivo à Cultura em Minas Gerais, porque, na época, ajudei a
elaborá-la, como Secretário de Estado Adjunto da Cultura. Acontece
que eu tinha um chefe, que era o Secretário titular, portanto, eu não
podia brigar muito. Briguei o tanto que pude, mas acho que realmente
existem correções a serem feitas. Aliás, as correções nas emendas
apresentadas por V. Exa. são ótimas e a própria Comissão de Cultura
deveria fazer algumas outras.

Estou com um problema, porque conseguimos dinheiro federal para
fazer alguns rodeios, que são típicos na nossa região, mas a
Secretaria de Estado não pôde repassar o recurso, porque ela não
repassa para rodeios, para vaquejada. Há coisas diferenciadas nas
muitas Minas Gerais, que deveriam ser catalogadas. Poderíamos abrir
uma rubrica que possibilitasse financiar ou estimular ou até dar
subvenções da própria Secretaria, para incentivar essas atividades
culturais. A minha cidade, assim como todas as outras do Mucuri e do
Jequitinhonha são cidades que precisam de um pouquinho mais de
alegria para cobrir um pouquinho da pobreza. Então, é preciso
estimularmos mais as vaquejadas e os rodeios; mas, para isso, temos
de buscar o apoio direto dos empresários, porque não há estímulo
nem incentivo.

Assim sendo, cumprimento V. Exa. pelas emendas apresentadas a
essa lei e reconheço, de público, que poderia ter trabalhado melhor
quando era Secretário Adjunto, para incluir, na lei, as melhorias que
estão sendo incluídas agora. Estamos com um atraso de quase 10
anos, mas gostaria de louvar a sua atitude, que é muito boa, e
também de cumprimentá-la pelas emendas apresentadas.

Gostaria que continuasse trabalhando com a Gláucia Brandão, para
que apresentássemos outras emendas, modificássemos ainda um
pouquinho mais, permitindo uma ampliação da lei. Não vi até hoje,
desde que a lei foi aprovada - e esse era o seu espírito - um cantor
que tenha gravado um CD financiado pelo BDMG. Ninguém conseguiu
financiamento pelo BDMG. Era esta a proposta: pelo Bemge, que
existia à época, e pelo BDMG. Não conheço ninguém que tenha
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financiado um livro pelo BDMG ou pelo Bemge. Os instrumentos estão
frágeis, então. Pode existir instrumento de doação, de repasse de
recursos, mas também pode haver instrumento de financiamento. Um
poeta pode fazer seu livro e sair vendendo, para pagar o
financiamento, em condições próprias para esse tipo de atividade.

Quero cumprimentá-la, dizendo que estamos juntos nesse aspecto e
que assim gostaria de estar em muitos outros mais. Um abraço!

A Deputada Elisa Costa - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva. Quero
dizer da alegria de ter ido a Teófilo Otoni e ter participado do
seminário da mineração. É uma cidade que tem uma identidade com a
produção mineral de gemas e jóias, da mesma forma que Governador
Valadares, onde estaremos no dia 29, depois de amanhã, quinta-feira,
para participar do Seminário Estadual da Mineração.

Complemento dizendo que essa lei estadual foi feita a muitas mãos,
aproveitando a experiência da produção cultural de Minas Gerais. Foi
uma construção coletiva dos atores culturais de Minas, juntamente
com a Secretaria de Estado. Considero essa uma legislação
resultante de uma intensa participação da sociedade, dos grupos que
se organizaram, das diversas representações culturais, das
associações, cooperativas, entidades. As pessoas vieram a várias
audiências públicas nesta Casa Legislativa e deram sua contribuição
para a elaboração de uma lei que refletisse a identidade cultural de
Minas, avançando na idéia de que o Estado tenha mais políticas
públicas culturais, envolvendo especialmente a juventude, a exemplo
dos Pontos de Cultura. Minas Gerais acabou de celebrar um convênio
com o Ministério da Cultura e vai receber 100 Pontos de Cultura, que
serão priorizados nos Territórios da Cidadania, Deputado Padre João.
É uma experiência nova para os Territórios da Cidadania nos
Municípios. E são mais de 83 Municípios hoje beneficiados pelo
projeto federal. Teríamos também os Pontos de Cultura acertados
com a Secretaria de Cultura.

Quero registrar que participamos hoje à tarde da 1ª Conferência
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, à qual também se
fizeram presentes os Deputados Padre João, Vanderlei Jangrossi e
André Quintão. Tivemos oportunidade de constatar a presença das
comunidades rurais de Minas, para tratar desse importante tema, e
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queremos elogiar a presença do meio rural sendo o porta-voz da sua
própria realidade. A 1ª Conferência traz uma novidade. Em Minas
Gerais foram mais de 3 mil participantes, sendo mais de 35
conferências nos territórios regionais do Ministério do
Desenvolvimento Agrário. Tivemos a participação da representação
do MDA e das diversas organizações sociais que se envolveram na
preparação da conferência: Fetaemg, sindicatos de trabalhadores
rurais, Fetraf, MST, MLST, MPA, enfim, entidades ligadas ao campo.
Durante vários meses, desde o ano passado, elas prepararam essa
belíssima conferência, que quer retratar as políticas públicas para
Minas e para o Brasil. Faço o registro da participação de todos que se
manifestaram ao longo desse tempo, realçando a importância da
agricultura familiar em Minas. Aliás, hoje este é um dos Estados que
tem uma forte agricultura familiar, que produz mais de 60% dos
alimentos. A Conferência vai discutir, além do fortalecimento da
agricultura familiar, a comercialização, os assentamentos rurais em
Minas e a sua produção.

Discutiremos a implantação da reforma agrária. Também está em
debate as terras devolutas do Estado de Minas Gerais, assim como as
600 mil famílias, que não têm título de propriedade, seja no campo,
seja na área urbana. Todos esses temas farão parte da Conferência
Estadual, que elegerá o maior número de Delegados para a
Conferência Nacional. Minas elegerá 180 Delegados pela
representatividade que teve nas conferências regionais.

Registro que a Conferência Estadual, que se inicia hoje, que
transcorre amanhã e vai até quinta-feira, com certeza retratará uma
das realidades mais importantes de Minas Gerais, que é o campo.
Outro debate muito importante a ser travado é a educação no campo,
que retrata a realidade, a linguagem e a cultura dos trabalhadores
rurais.

Destaco que, de fato, o Movimento dos Trabalhadores Rurais vem
fazendo um belíssimo trabalho de educação no campo. No território
do Médio Rio Doce, fizemos um seminário em que se debateu,
durante três dias, a educação no campo no Vale do Rio Doce e,
principalmente, apresentou um conjunto de propostas para
Municípios, para a Câmara de Vereadores, em termos de legislação,
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de políticas públicas para implementação dessa educação no campo.
Agora, existe um olhar especial também do MEC para as
comunidades rurais, com uma legislação mais atualizada, que envolva
nossa educação de acordo com a prioridade da educação no campo.

Também foi destacada hoje a importância das Escolas Famílias-
Agrícolas, que têm toda uma realidade voltada para o campo e que
devem ter, cada vez mais, por parte do Estado de Minas Gerais e do
Ministério da Educação, um tratamento diferenciado em termos de
acompanhamento, de estrutura, de cursos, de metodologia e de
legislação federal.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Companheira, Deputada
Elisa Costa, quero parabenizá-la pelo projeto, em discussão, de
incentivos fiscais a todos os projetos culturais. Temos alguns gargalos
em relação ao acesso dos pequenos grupos. V. Exa. bem destacou a
1ª Conferência sobre a agricultura familiar e sobre o desenvolvimento
sustentável, que tem como “slogan”: “Por um Brasil Rural com Gente”.
Se observarmos a cultura da zona rural, não conseguiremos enxergar
valorização, em que pese a tantas expressões culturais importantes
dos grupos que permanecem no campo, como o Congado, como a
encomenda de reza pelas almas, além de diversas outras na área
alimentar.

Se, de um lado, é motivo de orgulho e de alegria a realização dessa
1ª Conferência da Agricultura, por outro é motivo de vergonha. É de
se lamentar a situação, se a compararmos com políticas públicas já
sistematizadas da cultura, da assistência social, da saúde e da
educação. Já realizamos mais de 10 conferências. Há políticas
públicas sistematizadas recentemente, como a da segurança
alimentar, para a qual já realizamos a terceira conferência,
nacionalmente. Para a igualdade racial, vamos realizar a segunda.
Todavia, para a agricultura, uma atividade tão importante, milenar,
talvez a primeira atividade do ser humano, estamos realizando
somente agora - de hoje até quinta-feira - a 1ª Conferência Estadual,
preparando-nos para o final de junho.

Mas, como diz o ditado, antes tarde que nunca. Por isso celebramos
essa grande conquista.

Se queremos um Brasil com gente, temos, nessa Conferência
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Estadual e Nacional, de garantir tudo o que é preciso para a criança, o
jovem e a mulher terem orgulho de ficar no campo; temos de garantir
tudo o que é necessário para que os trabalhadores e as trabalhadoras
permaneçam no campo, mas que seja com dignidade. Mas,
companheira Deputada Elisa Costa, Presidente da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial desta Casa, não conseguiremos
um Brasil com gente no campo, um mundo rural em Minas Gerais sem
energia elétrica. Há ainda, em Minas Gerais, 100 mil famílias sem
energia elétrica. Como segurar a criança e o jovem no campo sem
energia elétrica? Minas é um dos únicos Estados do Brasil que não
cumprirá a meta prevista. Por que tantos Estados completam agora a
universalização do Luz para Todos, e Minas Gerais, não? Um Estado
que tem uma grande empresa, talvez a maior da América Latina, não
teve competência para garantir a universalização, não teve
competência para cumprir a meta de levar, até o final do ano, energia
elétrica para todas as famílias da zona rural.

Como garantir um Brasil rural com gente, mas com dignidade, sem a
valorização da cultura? A cultura, sem dúvida, é contemplada pelo
Projeto de Lei nº 1.022/2007, de autoria de V. Exa. Não garantiremos
um Brasil rural com gente e com dignidade se não houver no campo
assistência de qualidade à saúde, se não houver educação
diferenciada para as crianças e os jovens, se não houver uma política
específica para o lazer. Esporte, lazer, cultura: é isso.

Tenho esperança de que algo de bom saia da conferência da
agricultura familiar. Como não tinha certeza de que retornaria a tempo
de participar da conferência, não fui a Teófilo Otôni. E agora, com a
licença de V. Exa., estou deixando de ir a Governador Valadares -
estava agendada nossa ida, para ficarmos o dia inteiro - porque
atuarei como delegado naquela conferência.

A Constituição de 1988 garante aos trabalhadores e às
trabalhadoras o direito de sistematizar as políticas por meio das
conferências municipais, regionais, estaduais e nacionais.
Sistematizaremos uma política a partir da base, ou seja, da vontade,
do querer, da necessidade do nosso povo. Cabe ao governo escutar
esse povo. Temos de avançar em nível estadual e fazer conquistas
em nível federal: crédito, acesso à terra, seguro, assistência técnica.
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Muitas são as conquistas que ainda temos de buscar. A renegociação
da dívida, assinada hoje pelo Presidente Lula, foi uma grande
conquista do clamor do povo, que, aliás, saiu daqui, deste Plenário. A
renegociação da dívida foi amplamente debatida nesta Casa, e o
Presidente Lula ouviu o clamor do povo.

Então, só para a agricultura familiar registram-se em torno de
R$13.000.000.000,00. Vemos o escândalo da diferença quando
verificamos o valor da agricultura empresarial, que trabalha numa
lógica de exportação e ultrapassa, salvo engano,
R$70.000.000.000,00. A agricultura familiar, além de gerar mais
empregos, visa garantir alimento na mesa do nosso povo. Encerro
celebrando, então, essas conquistas, ao mesmo tempo em que
saliento tantos outros sonhos. Cumprimento V. Exa. pelo Projeto de
Lei nº 1.022. Espero que esse mundo rural seja incluído, pois temos
muitas expressões culturais. Parabéns!

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Padre João.
Sentiremos sua falta em Governador Valadares, mas esteja certo de
que seu coração estará conosco. Vamos levá-lo nesse dia. A
presença na conferência é muito importante para que tenhamos uma
Minas rural com gente. Ademais, é fundamental que essa conferência
aponte para o governo de Minas Gerais a necessidade da formulação
de uma política de desenvolvimento rural para o nosso Estado. Muitas
idéias ficarão para Minas Gerais, e parte delas chegarão ao
Presidente Lula, a fim de que, efetivamente, tenhamos uma política
nacional de desenvolvimento sustentável, solidário, que represente e
inclua as especificidades sociais e regionais do País. Em Minas,
também precisamos ter uma política de desenvolvimento rural que
abranja a diversidade rural e as desigualdades regionais e rurais.

Externo minha alegria neste primeiro momento da conferência. No
Brasil, foram realizadas 825 pré-conferências, com a participação de
21 mil pessoas. Em Minas Gerais, tivemos 3 mil participantes, ou seja,
teremos a maior delegação na Conferência Nacional, a ser realizada
em Olinda, Pernambuco, de 25 a 28 de junho. Por um Brasil rural com
gente! Por uma Minas Gerais com gente! Por todas as regiões e vales
de Minas com gente!

Desejo sucesso às entidades, aos movimentos sociais, enfim, a
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todos os participantes da conferência. Deputado Padre João, tive a
oportunidade de ir a várias conferências regionais dos territórios e vi a
efervescência da participação de Minas, demonstrando-se, com isso,
que a voz de Minas está sempre presente, o que se dá por meio de
nossas entidades, do poder público estadual, dos Municípios, da
Emater e dos movimentos sociais do campo, que se manifestaram,
estiveram presentes em todas as conferências dos territórios no
Estado de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o ex-Deputado Rogério
Correia, atual Delegado Regional, que coordenou as conferências
preparatórias e agora coordena a Conferência Estadual, junto ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Lula. Boa noite a
todos!

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. 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 do Projeto de Lei n° 1.448/2007, em 1º turno, e a dos
Projetos de Lei nºs 486, 521, 1.431 e 1.686/2007, em 2º turno, 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 extraordinária de amanhã, dia 28,
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da
mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-
se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem - Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Inácio Franco; discursos da Deputada Elisa Costa e do
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Deputado Getúlio Neiva; aprovação - Registro de presença -
Requerimento do Deputado Inácio Franco; aprovação - Questão de
ordem - Requerimento do Deputado Carlin Moura; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.022/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 3 e 5 e com a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 4; prejudicialidade da Emenda nº 4;
declarações de voto - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.329/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 486/2007; verificação de votação;
inexistência de quórum para continuação dos trabalhos; anulação da
votação - Encerramento.

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

Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro
- Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda -
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

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “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 votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem
O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, não há como deixarmos

de registrar a presença do Sind-Saúde-MG em nossas galerias,
participando desta reunião, reivindicando o que é de seu interesse.
Aproveito a presença do Sind-Saúde, Sr. Presidente, não poderia
deixar para depois, pois hoje, pela manhã, será votado no STF a Adin
que questiona o art. 5º da Lei de Biossegurança, que trata da
manipulação de embriões humanos para pesquisas. Queremos mais
uma vez, Sr. Presidente, dar o grito pela vida. O art. 5º da Constituição
Federal diz que o direito à vida é inviolável. O ser humano não pode
ser sacrificado em nenhuma etapa da sua vida. Sabemos pela
comunidade científica, Sr. Presidente, que nas pesquisas com
camundongos, com células-tronco embrionárias, não há sequer um
caso no mundo de recuperação total. Ao contrário, há uma resistência
muito grande com as células-tronco embrionárias pois, além da
rejeição, também provocaram tumores cancerígenos nos
camundongos. Mas as células-tronco adultas, tiradas do cordão
umbilical, da pele ou de outros lugares, nós as aprovamos e queremos
sua utilização, pois não sacrifica vidas. Sabemos que essas
experiências têm surtido resultado. Sr. Presidente. Faço esta questão
de ordem porque, há poucos dias, conseguimos derrubar um projeto
de lei que tramitava há 15 anos para aprovar o aborto,
independentemente do motivo, em nosso país. Foi uma grande vitória
em favor da vida e contra a cultura da morte. Hoje, mais uma vez,
queremos clamar para que os Ministros do Supremo tenham bom-
senso, estudem, percebam que não podemos criar essa mancha
negra em nosso país com essa votação. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, também cumprimento
a presença de funcionários ligados ao Sind-Saúde, destacando que
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uma grande parte deles é de Montes Claros. Alguns vieram pela
primeira vez participar desta reunião conosco. É uma atitude
respeitosa para com esta Casa, é uma atitude de solidariedade e de
expectativa em termos de benefícios para a categoria na área de
saúde. Sr. Presidente, aproveito esta questão de ordem para
cumprimentar o Grupo Minas Brasil de Montes Claros, que comemora
50 anos de existência, tendo à frente o farmacêutico Ivan de Souza
Guedes e sua esposa, Dra. Mercês Guedes, um casal que formou
todos os filhos na área farmacêutica. Hoje, em Montes Claros, o
Grupo Minas Brasil tem diversas ramificações, com importante
presença no atendimento às populações carentes, servindo com muita
qualidade e eficiência à população de Montes Claros. Gostaria que
constasse em ata esse voto de louvor pelos 50 anos do Grupo Minas
Brasil, que tem à frente o empresário Ivan de Souza Guedes e a Dra.
Mercês Guedes, que, por meio século, estão prestando bons serviços
em Montes Claros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Saúdo todos os
servidores da saúde do nosso Estado que hoje vêm acompanhar a
votação, em 1º turno, de projeto tão importante para a classe.
Também manifesto nossa satisfação e parabenizo o governo Aécio
Neves, a Secretaria de Defesa Social e a Polícia Militar. Logo mais, às
11 horas, haverá um grande evento com distribuição de viaturas do
segundo programa Cinturão de Segurança. Contribuímos
efetivamente para esse projeto, que teve início quando nosso Vice-
Governador, Antônio Junho Anastasia, era Secretário. As viaturas
serão entregues a todos os Municípios que margeiam nossas BRs.
Sem dúvida alguma, é um grande momento para a segurança dos
nossos Municípios, particularmente da minha região, o Sul de Minas.
Fica aqui esse registro. Temos a certeza absoluta de que o
Governador, sempre preocupado com nossa segurança, mais do que
nunca a garante para o Município, entregando viaturas para a Polícia
Militar. Muito obrigado.

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

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 37/2007 e os Projetos de
Lei nºs 1.402, 1.583 e 1.959/2007, apreciados na extraordinária
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realizada ontem, à noite.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Inácio
Franco solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que os
Projetos de Lei nºs 89 e 1.973/2007 e 1.978/2008 sejam apreciados
em último lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de votação.
Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, saúdo as Deputadas e os
Deputados presentes. Nossa saudação especial ao Sind-Saúde e a
toda a categoria de profissionais e trabalhadores da saúde em Minas
Gerais. A força dos trabalhadores também está na sua organização. O
Sind-Saúde é um sindicato combativo, presente nas causas da
categoria em Minas Gerais e principalmente presente nas lutas pela
cidadania.

Minha saudação se faz principalmente porque as Bancadas do PT e
do PCdoB mantêm a posição de 30 horas para a categoria da
enfermagem em Minas Gerais. Somos contrários ao aumento da
jornada para 40 horas, compreendendo os trabalhadores da Fhemig e
todos os servidores da saúde em Minas Gerais, porque
compreendemos que é uma área sensível que desempenha uma
tarefa social das mais importantes, é um trabalho difícil, que precisa
de jornada de trabalho menor para a boa qualidade da prestação do
serviço público de saúde em Minas Gerais.

Nos próximos dias, continuaremos discutindo com os Deputados e
junto ao governo do Estado, para que as negociações internas
evoluam e para que a emenda que mantém a jornada de trabalho de
30 horas seja reconhecida pelo Governador e pela Secretaria de
Estado de Saúde.

Manteremos as negociações. A presença da nossa categoria aqui
reforça o posicionamento da nossa bancada de continuar a manter as
negociações e de verificar se há evolução na categoria dos
enfermeiros, das enfermeiras e dos demais setores da nossa saúde.
Sabemos que o governo de Minas tem de ter mais responsabilidade
em relação à saúde. Sabemos que dos 12% da arrecadação
orçamentária do Estado apenas 7% estão sendo aplicados na saúde.
É preciso haver mais investimentos. Sabemos de todos os entes
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federados, mas Minas Gerais já foi chamada à atenção pelo Ministro
Temporão, pois precisa investir mais na saúde, como também nas
especialidades, no Ipsemg e, sobretudo, no reconhecimento e na
valorização dos servidores e dos trabalhadores da saúde do Estado.
Por essa razão, pedimos e apoiamos o encaminhamento do
requerimento, para avaliarmos o projeto por mais alguns dias,
especialmente o que diz respeito a essa emenda. Queremos dizer à
nossa categoria que a proposta da nossa bancada é votar, um pouco
mais adiante, para garantir as negociações. Também queremos
registrar que estamos avançando e queremos avançar nas
negociações relativas à carreira, ao reajuste salarial. Parabenizo todos
vocês que aqui estão, mostrando a sua luta, organização e
mobilização, o que garante e reforça a nossa atuação nesta Casa.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, agradecendo a
oportunidade, cumprimento os trabalhadores da saúde presentes, aos
quais hipotecamos nossa solidariedade. Mas é preciso que se faça um
apelo mais profundo nesta hora, para que haja flexibilização da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que está impedindo os Estados e os
Municípios de fazerem reajustes salariais, em função do limite de
comprometimento da receita e da despesa com a folha de pagamento.
Trata-se de um problema a que as pessoas não estão atentas. Há
esse problema na área judicial. A ampliação do Poder Judiciário é
praticamente impossível, em função da falta de recursos. É preciso
flexibilizar a lei, para que o Estado possa ampliar os recursos para o
pagamento dos servidores públicos.

Sr. Presidente, ontem foi realizado, em Teófilo Otôni, nossa terra
natal, o seminário “Minas de Minas”, muito importante para todos
daquela região, altamente produtora de pedras preciosas e semi-
preciosas, assentada sobre a maior província pegmatítica das
Américas. Apesar disso, até hoje não recebeu dos governos federal e
estadual o impulso necessário em sua logística para o aproveitamento
dessa oportunidade. Agradeço aos Deputados Vanderlei Jangrossi,
André Quintão e Antônio Genaro e à Deputada Elisa Costa, que
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estiveram no seminário. Foram mostradas a eles e a todos os técnicos
do governo que lá estiveram as instalações da zona de
processamento de exportação. As instalações estão prontas,
aguardando providências governamentais para que se estabeleça em
Teófilo Otôni a primeira zona de processamento de exportação de
Minas Gerais, do leste brasileiro, quiçá primeira do Brasil.

Agradeço ao Sr. Presidente. Nesta manhã, tentaremos votar alguns
projetos para satisfazer aos interesses do povo mineiro.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência anuncia, com muita alegria, a

presença, nas galerias, de membros do Sind-Saúde e de alunos dos
ensinos fundamental e médio da Escola Estadual Isabel da Silva
Polck, do Bairro Palmares, em Belo Horizonte. É uma alegria recebê-
los na nossa Casa Legislativa.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Inácio Franco solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs
1.022 e 1.329/2007 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, quero fazer um registro.

No dia 15 de maio, realizamos audiência pública da Comissão de
Saúde em Corinto, para tentar resolver o problema do fechamento da
Santa Casa da cidade. A população do local e também das cidades
vizinhas está sofrendo com a falta de assistência médica motivada por
divergências políticas. Ontem, realizamos uma reunião com o
Secretário Marcus Pestana, com a participação de V. Exa. e dos
Deputados Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de Saúde, e
Doutor Rinaldo. Também compareceram representantes do Ministério
Público e do Movimento SOS de Corinto, o Presidente da Câmara
Municipal e o Provedor da Santa Casa. Todos estão tentando resolver
esse impasse em que o povo paga com sua vida. A situação é
lamentável. V. Exa. conhece a realidade daquele povo. Em toda
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época de campanha, os pré-candidatos usam o povo de massa de
manobra. Aproveitam o momento para dizer ao povo que quem abrir a
Santa Casa será eleito Prefeito. A Prefeitura cortou o convênio que
tinha com a Santa Casa, deixando a população desesperada. Esta,
quando precisa de atendimento médico, de uma consulta ou de
atendimento de emergência, precisa ir para Curvelo, distante 43km,
ou vir para Belo Horizonte. Muitas vezes, a população nem sequer
tem dinheiro para pagar uma passagem. Ontem, era grande a
expectativa da Comissão de Saúde, deste parlamentar, do Ministério
Público, da Secretaria de Estado da Saúde, do Provedor da Santa
Casa, enfim de todos os presentes. Infelizmente, a Prefeita de Corinto,
o gestor da saúde, mais uma vez ausentou-se da reunião, e a
Secretaria de Estado da Saúde não pôde levar ao Município os
recursos de que a Santa Casa carece. Isso é uma falta de
responsabilidade da administração de Corinto. Repito, o povo paga
com sua vida o descaso da administração. Agradeço aos Deputados
Doutor Rinaldo e Carlos Mosconi, que compareceram à reunião de
Corinto e à de ontem. Na Secretaria, V.Exa. estava presente e
constatou o descaso da administração municipal de Corinto, que não
quer resolver a situação da saúde na cidade. Estamos buscando uma
saída, que é passar a administração da Santa Casa de Misericórdia
de Corinto para a congregação dos Camilianos, a fim de que
assumam o hospital com a possibilidade de assinatura de convênio
com a Prefeitura. A Secretaria entraria com recursos para apoio
técnico e financeiro para solucionar o problema. Enfim, torno pública a
realização da reunião, pois muitos não puderam comparecer. A TV
Assembléia leva essas informações para cada comunidade carente,
como Corinto, Augusto de Lima, Buenópolis, Santo Hipólito, Monjolos
e Morro da Garça. Registro, mais uma vez, o descaso da
administração municipal de Corinto com a saúde. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlin
Moura solicitando a inversão da pauta desta reunião de modo que o
Projeto de Lei nº 532/2007 seja apreciado em primeiro lugar dentre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.022/2007, da Deputada
Elisa Costa, que 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. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça, com as
Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1 da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, da
Comissão de Cultura, e com a Subemenda nº 1, que apresenta, à
Emenda nº 4, da Comissão de Cultura, e, ainda, com a Emenda nº 5,
que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e
subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nºs 1 a 3 e 5 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 4. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda nº
1, fica prejudicada a Emenda nº 4. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 1.022/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
com as Emendas nºs 1 a 3 e 5 e com a Subemenda nº 1 à Emenda nº
4. À Comissão de Cultura.

Declarações de Voto
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, acabamos de votar, em 1º

turno, um projeto de nossa autoria que altera a Lei nº 12.733/97, que
criou a lei de incentivos estaduais à cultura em Minas Gerais. Após 11
anos de experiência, estamos fazendo debates - e fizemos nesta
Casa Legislativa em várias audiências públicas conjuntas com a
Comissão de Cultura -, há dois anos. Valorizo e reconheço muito o
papel da Deputada Gláucia Brandão como Presidente da Comissão
de Cultura. Estamos conseguindo votar esse aperfeiçoamento e esse
aprimoramento da lei de incentivo estadual, fruto das reivindicações
das diversas manifestações culturais de Minas Gerais, como grupos
folclóricos, produção cultural, especialmente no interior do Estado,
grupos de artesanato, de dança e de música, que hoje querem uma
participação maior nos recursos estaduais, na descentralização e na
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interiorização dos recursos. Durante muitos anos, a lei de incentivo
ficou mais centralizada na Grande BH. Considerando a diversidade
cultural de Minas Gerais, consideramos importante que essa lei
permaneça e amplie a captação de recursos com a sua interiorização,
com a descentralização dos recursos, com a formação e o estímulo a
pequenos grupos culturais e ao surgimento de talentos culturais em
nosso Estado, fruto da reivindicação para o aprimoramento dessa
legislação. Ele teve também a sensibilidade da Secretaria Estadual de
Cultura, por meio da Secretária Eleonora, que compreendeu a
importância de traduzir, na lei de incentivo, todas as experiências
culturais do Estado de Minas Gerais, das comunidades rurais, dos
pequenos córregos, das pequenas cidades. O aprimoramento se dá
exatamente em alguns pontos, que quero aqui citar: o primeiro é que
até 2013 vai haver um percentual crescente de recursos para todo
interior de Minas. Hoje os recursos da lei de incentivo estão na faixa
de 40% e vão chegar a 45% nos próximos anos. O restante será
redistribuído para toda Minas Gerais da mesma forma. Vamos ter
oportunidade, pela nova lei, de ver empresas que tenham arrecadação
menor serem incentivadoras dos projetos culturais no Estado. A
legislação atual permitia apenas que grandes empresas, com
faturamento acima de R$20.000.000,00, pudessem ser incentivadoras
na captação e na renúncia fiscal dentro da lei. Agora vão existir três
faixas, pequenas, médias e grandes empresas. Elas poderão garantir
o financimento de projetos em Minas Gerais. As pequenas empresas,
que se instalarem em pequenos Municípios, também poderão
participar, financiando, contribuindo com os pequenos grupos
culturais, com as entidades culturais que produzem a cultura popular.
Novos grupos de atuação da legislação estão incluídas nesse
beneficiamento da cultura. Quero registrar que o Deputado Domingos
Sávio teve uma participação importante na legislação, contribuindo,
desde o início, com esse projeto. Essa lei foi feita por várias mãos,
com a experiência de todos que participam da construção coletiva da
cultura em Minas. Considero um avanço estarmos, nesta manhã,
votando uma lei que reflete toda a produção cultural de Minas Gerais.
O interior vai ter um benefício maior. Neste ano, a lei de incentivo
distribuirá R$40.000.000,00 para a cultura em Minas, que terá também
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outras iniciativas. O Fundo Estadual da Cultura também garante que o
nosso interior e toda a Capital possam ser beneficiados. Quero
parabenizar todos por esse esforço. Essa lei é das mais coletivas e
discutidas com a sociedade, reunindo, além do fórum técnico, a
participação de vários Deputados desta Assembléia e da Secretaria
de Estado da Cultura. Parabéns a todos e a Minas Gerais. Parabéns a
todos que trabalham com a cultura como fonte de identidade social, de
diversidade de seu povo. Muito obrigada.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, queremos registrar
nossa alegria ao vermos mais um avanço na área da cultura. Esse
projeto de lei, embora tenha sido aprovado nesta manhã, teve, na
legislatura passada, lugar de debate nesta Casa. Diria que ele teve
seu nascedouro ali. Tivemos a iniciativa, em 2003, de elaborar um
projeto de lei bastante semelhante, em que tratávamos de propor essa
nova formatação para a utilização dos recursos da lei de incentivo à
cultura. Essa lei diz que, após aprovado um projeto, aquele
empreendedor cultural, aquele artista, a instituição que promover uma
atividade no campo da cultura, das artes, da preservação do
patrimônio, buscará o patrocínio, o apoio de alguém que poderá entrar
com os recursos financeiros e fazer o desconto no imposto. Da forma
que é hoje, somente as grandes empresas, as grandes coorporações,
as multinacionais e as sociedades anônimas têm volume de imposto
suficiente para descontar um pequeno percentual para projetos
culturais. O que propusemos em 2003 foi que a pequena e a micro
empresas pudessem fazer uma aplicação de até 10% do imposto a
ser pago. A média poderia aplicar 7% e a grande continuaria na casa
de 3%. Naquela ocasião, foi entendido que o nosso projeto era
inconstitucional, que um parlamentar não poderia tomar a iniciativa de
elaborar uma lei dessa natureza. Nosso projeto ficou parado nas
Comissões por onde tramitou. Por felicidade, chegou a esta Casa a
Deputada Elisa Costa, que veio enriquecer muito este parlamento e
que também se interessou pela matéria. Ainda na legislatura passada,
começou a discutir e a propor alterações nessa lei. No início desta
legislatura, a Deputada Elisa Costa teve a felicidade de reapresentar o
projeto, e o governo do Estado, depois de tantos debates, resolveu
encaminhar a esta Casa sua versão, que foi anexada ao projeto da
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Deputada Elisa Costa, dando-lhe todas as condições de ser aprovada.
A assessoria jurídica teimava em dizer que seria inconstitucional
legislar sobre uma matéria que tratava da forma de aplicação dos
recursos tributários do Estado, com o que nunca concordei a bem da
verdade. Sempre entendi que tanto o projeto de minha autoria quanto
o projeto de autoria da Deputada Elisa Costa poderiam tramitar. O
certo é que, assim como tivemos a alegria de ver aprovado o projeto
de lei de nossa autoria, que criou o Fundo Estadual de Cultura,
estamos tendo, neste momento, a felicidade de ver um projeto tão
importante para a cultura mineira. Parabenizo a Deputada Elisa Costa,
parabenizo os demais colegas que se empenharam na aprovação
dessa matéria. Fico feliz, ao ver um projeto protocolado por mim,
quando cheguei a esta Casa em 2003, ter um bom desfecho. Ficamos
felizes, ao ver que um projeto pelo qual lutamos, tenha encontrado
êxito, tenha encontrado apoio do Governador e da Secretaria Leonora
Rosa. Esse projeto, agora, se transforma em lei. Esperamos votar o 2º
turno e colocar em prática mais esse ganho para todos os artistas
mineiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º 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 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 1.329/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 486/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que proíbe aos restaurantes, aos bares, às casas
noturnas e aos estabelecimentos congêneres a prática da
obrigatoriedade de consumação mínima e dá outras providências. 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.

O Deputado Antônio Júlio - Verificação de quórum, Sr. Presidente.
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V. Exa. pode ver que não há quórum para a votação. Sugiro que seja
desconsiderada a votação e que a reunião seja encerrada de plano.

O Sr. Presidente - A Presidência indaga ao Deputado Antônio Júlio
se está solicitando verificação de votação ou recomposição de
quórum.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, creio que a verificação de
votação poderia ser feita de plano, porque está muito claro que não
existe quórum neste Plenário. Se for necessário, que a verificação
seja feita por meio do painel eletrônico.

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 15 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos, motivo
pelo qual a Presidência torna a votação sem efeito.

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

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

DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/5/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, reivindicações do
Comitê de Solidariedade de Anistia aos Praças da Serpente Negra da
PMMG. A Presidência leva ao conhecimento dos Deputados o
relatório de visita realizada à cadeia pública de Conceição das
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Alagoas. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Eurle Geraldo Martins, Tenente da PM; Jurandir Persichini
Cunha, sobrevivente do massacre do dia 7/10/63 em Ipatinga;
Fernando Elias Freitas da Silva, Assessor Parlamentar da Vereadora
Sílvia Helena, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Antônio de
Lima Moreira, ex-Tenente PM; Paulo Geraldo Ferreira, ex-Cabo PM e
Secretário de Coordenação do Comitê de Solidariedade de Anistia aos
Praças da Serpente Negra da PMMG; 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 Hely Tarqüínio em
que solicita sejam realizadas reuniões conjuntas da Comissão e com a
de Saúde para, em audiências públicas nos Municípios de Patos de
Minas e Juiz de Fora, debaterem os critérios utilizados pelo peritos do
INSS para a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por
invalidez, bem como os conceitos de incapacidades temporária e
permanente; Durval Ângelo (6) em que solicita sejam encaminhadas
as notas taquigráficas da reunião ocorrida em 20/5/2008 à
Organização Internacional do Trabalho, para conhecimento e
providências cabíveis; seja encaminhada à Secretaria de Estado de
Defesa Social, ao Ministério Público Estadual e à Chefia de Polícia
Civil, para as providências cabíveis, o relatório da visita realizada à
Cadeia Pública de Conceição das Alagoas, dia 5/5/2008; seja
realizada visita da Comissão à Presidência da Cemig, para discutir as
punições sofridas pelos trabalhadores que participaram de
assembléias e de paralisações durante as negociações do mais
recente acordo coletivo de trabalho; sejam encaminhadas, para
conhecimento, as notas taquigráficas da reunião ocorrida em
20/5/2008 ao Presidente da Cemig e à Procuradora-Chefe do
Ministério Público do Trabalho; seja encaminhado ofício ao Presidente
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da Casa, pedindo providências com relação a proibição de entrada de
um caminhão de som no Hall das Bandeiras, para manifestação de
servidores da Fhemig e do Sind-Ute; seja solicitado à Secretaria
Municipal de Administração, do Município de Contagem, informações
sobre a motivação pela qual a Prefeitura já não tem interesse em
manter a Associação dos Jornalistas do Serviço Público, credenciada
para consignação em folha de pagamento, permitindo o desconto de
mensalidades de seus filiados, uma vez que o princípio da motivação,
consagrado na doutrina e na jurisprudência brasileiras, exige que a
administração pública indique os fundamentos de fato e de direito de
duas decisões; João Leite e Durval Ângelo (3) em que solicitam seja
encaminhado ao Diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar
pedido de providência para que sejam liberados os documentos
solicitados por ex-integrantes da corporação, conforme notas
taquigráficas da reunião realizada em 26/5/2008; sejam encaminhadas
à Comissão de Anistia do Estado e ao Ministério da Justiça, para
conhecimento e providências cabíveis, as notas taquigráficas da
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite.

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

1.990/2008
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao Distrito Industrial Uberaba – III, com
sede nesse Município.

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 1.990/2008 pretende dar a denominação de

Engenheiro Wagner do Nascimento ao Distrito Industrial Uberaba – III.
O Engenheiro Wagner do Nascimento, em sua gestão como Prefeito

Municipal de Uberaba, levou desenvolvimento àquela comunidade. Foi
um dos membros fundadores da Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais, idealizador da implantação dos três distritos industriais
da cidade nas décadas de 1960 e 1970 e um dos responsáveis pela
implantação do pólo químico local.

Embora a industrialização da região de Uberaba tenha sido sua
principal preocupação, no exercício de sua profissão, construiu vários
projetos assistenciais, como a Casa do Menino, o Lar Fabiano de
Cristo, a Casa da Irmã Germana e a Escola Dulce de Oliveira para
surdos-mudos.

Diante dessas considerações, acreditamos ser meritória a pretensão
do projeto de lei em análise, que reconhece o trabalho realizado pelo
Engenheiro Wagner do Nascimento, motivo pelo qual propõe o seu
nome para denominar o Distrito Industrial Uberaba – III.

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

1.990/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de maio de 2008.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.270/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa a alterar a denominação da Escola Estadual Egídio Benício de
Abreu, situada no Município de Bom Despacho.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.270/2008 tem por objetivo alterar a
denominação de Escola Estadual Egídio Benício de Abreu, situada no
Município de Bom Despacho, para Escola Estadual Coronel Egídio
Benício de Abreu.

Esclarece o autor da matéria que a apresentação do projeto decorre
de pedido formulado pelo colegiado da escola, que, em reunião
realizada em 12/11/2006, homologou por unanimidade de votos a
decisão de se acrescentar a patente “Coronel” ao nome do
educandário, atendendo ao desejo da família do homenageado, com o
objetivo de preservar sua identificação profissional.

Egídio Benício de Abreu, falecido em 1961, foi comandante do 7º
Batalhão de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com sede em
Bom Despacho, ocasião em que muito contribuiu para a ordem e o
crescimento desse Município e do nosso Estado. Além disso, foi
pessoa muito querida e respeitada pela população local.

Afigura-se-nos, portanto, justo lhe seja prestada homenagem
duradoura pela empréstimo de seu nome para denominar a referida
unidade de ensino.

De resto, cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, dá a denominação proposta
àquela escola, tendo em vista a impossibilidade jurídica de se alterar a
sua denominação anterior, por ter sido atribuída pelo Decreto nº
42.695, de 2002. Nesse tempo, já vigorava a Lei nº 13.408, de 1999,
que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e
próprio público do Estado e que, em seu art. 1º, determina que o nome
deve ser atribuído por lei. Dessa forma, a denominação anterior
padece de vício de ilegalidade e não há como ser alterada.

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

nº 2.270/2008, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.189/2008

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.189/2008, de autoria do Deput ado Carlin
Moura, que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres de
Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.189/2008
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres de Pedro

Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação das

Mulheres de Pedro Leopoldo, com sede no Município de Pedro
Leopoldo.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Escola Estadual Francisco Fernandes pelo

transcurso do 99º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
2.275/2008, do Deputado Gustavo Valadares);

de apoio a iniciativa do Senador Paulo Paim pela autoria do Projeto
de Lei nº 296/03, que visa acabar com o fator previdenciário utilizado
no cálculo das aposentadorias (Requerimento nº 2.276/2008, do
Deputado Délio Malheiros);

de aplauso ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
pela posse de seu novo Presidente (Requerimento nº 2.277/2008, da
Comissão de Direitos Humanos);

de pesar pelo falecimento do Sr. Maximiano Rodrigues da Silva, ex-
Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, ocorrido em 22/4/2008
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(Requerimento nº 2.280/2008, do Deputado José Henrique);
de congratulações com o Sr. Elias José da Fonseca, Prefeito

Municipal de Alagoa, pelo trabalho desenvolvido à frente do Executivo
Municipal (Requerimento nº 2.281/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com Sra. Noemi Siminatto Guinesi, Prefeita
Municipal de Albertina, pelo trabalho desenvolvido à frente do
Executivo Municipal (Requerimento nº 2.282/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Machado pelo trabalho
desenvolvido como Presidente da Agência Nacional de Águas - ANA
(Requerimento nº 2.283/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Kerson Kelman pelo trabalho
desenvolvido como Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica - Aneel (Requerimento nº 2.284/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com Dom Walmor de Oliveira Azevedo pelos
excelentes serviços prestados à Arquidiocese de Belo Horizonte
nestes 4 anos como Arcebispo Metropolitano de nossa Capital
(Requerimento nº 2.287/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Renato Pinto Venâncio pelos
relevantes serviços prestados como Superintendente do Arquivo
Público Mineiro (Requerimento nº 2.288/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. José Olavo Borges Mendes pelo seu
trabalho como Presidente da Associação Brasileira de Criadores de
Zebu (Requerimento nº 2.289/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Associação Brasileira de Criadores de
Zebu pela 74ª edição da maior feira de zebuínos do mundo realizada
no mês de abril do corrente em Uberaba (Requerimento nº
2.290/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Nogueira Soares Nunes por sua
reeleição para o cargo de Presidente da Associação Mineira de
Supermercados (Requerimento nº 2.291/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a comunidade de Baependi pelos 152 anos
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de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.292/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Afonso Alberto, jornalista, pelos 13
anos do programa “BH Esportes” (Requerimento nº 2.293/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Áurea Eloísa Godinho Piacesi pelos
relevantes serviços prestados como Diretora da Biblioteca Pública
Estadual Luiz de Bessa (Requerimento nº 2.294/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a Professora Maria Augusta da Nóbrega
Cesarino pelos relevantes serviços prestados como Superintendente
de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais (Requerimento nº
2.295/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do
Detran - MG, pelos relevantes serviços que vem prestando ao povo
mineiro (Requerimento nº 2.297/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Ivan Alves Soares pelos relevantes
serviços prestados ao povo mineiro como Diretor-Geral do Detel
(Requerimento nº 2.298/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural, na pessoa de seu Presidente, Sr. José Silva Soares,
pelos 60 anos de excelentes serviços prestados ao povo mineiro, em
especial a comunidade rural (Requerimento nº 2.300/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Silva Soares pelos relevantes
serviços prestados como Presidente da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Requerimento
nº 2.301/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Motta Costa pelo brilhante
trabalho que vem desenvolvendo como Diretor-Presidente do jornal
“Diário do Comércio” (Requerimento nº 2.299/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a Força Aérea Brasileira pela passagem do
Dia da Força Aérea Brasileira (Requerimento nº 2.302/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com Sr. Aécio Neves, Governador do Estado,
pelo brilhante trabalho desenvolvido como Chefe do Executivo
Estadual (Requerimento nº 2.303/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Fundação CDL Pró-Criança pelo trabalho
desenvolvido junto às crianças e aos adolescentes (Requerimento nº
2.304/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - Regional Vale do Rio Doce pela passagem do
Dia da Indústria (Requerimento nº 2.305/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - Regional Sul pela passagem do Dia da
Indústria (Requerimento nº 2.306/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg -Regional Vale do Aço pela passagem do Dia da
Indústria (Requerimento nº 2.307/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - Regional Vale do Paranaíba pela passagem do
Dia da Indústria (Requerimento nº 2.308/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - Regional Vale do Rio Grande pela passagem
do Dia da Indústria (Requerimento nº 2.309/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - Regional Metropolitana de Belo Horizonte pela
passagem do Dia da Indústria (Requerimento nº 2.310/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - pela passagem do Dia da Indústria
(Requerimento nº 2.311/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - Regional Zona da Mata pela passagem do Dia
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da Indústria (Requerimento nº 2.312/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - Regional Norte pela passagem do Dia da
Indústria (Requerimento nº 2.313/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg -Regional Centro-Oeste pela passagem do Dia
da Indústria (Requerimento nº 2.314/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais - Fiemg - Regional Alto Paranaíba pela passagem do
Dia da Indústria (Requerimento nº 2.315/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o jornalista Márcio Fagundes pelos 11 anos
de sua coluna no jornal “Hoje em Dia” (Requerimento nº 2.316/2008,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o jornalista Roberto Amaral pelos 7 anos do
programa "Meio de Campo" transmitido pela Rede Minas
(Requerimento nº 2.317/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Raimundo Cezar Britto pelo trabalho
desenvolvido como Presidente da OAB (Requerimento nº 2.318/2008,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Raimundo Cândido Júnior pelo trabalho
desenvolvido à frente da Seção de Minas Gerais da OAB
(Requerimento nº 2.319/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Polícia Civil de Minas Gerais pela
passagem do Dia da Polícia Civil (Requerimento nº 2.320/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro
pelos relevantes serviços prestados à segurança pública em nosso
Estado como Chefe da Polícia Civil (Requerimento nº 2.321/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior por seu
desempenho no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado
(Requerimento nº 2.323/2008, do Deputado Leonardo Moreira);



1590

de congratulações com o Sr. José Eduardo Silva Gonçalves por seu
desempenho no cargo de Presidente da Rádio Inconfidência
(Requerimento nº 2.324/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Rotary Clube de Ouro Fino pelo seu quinto
ano de intensas atividades nessa cidade (Requerimento nº
2.325/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Damasceno, por seu
desempenho no cargo de Presidente da Escola de Samba Canto da
Alvorada (Requerimento nº 2.326/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Walter Bernardes de Castro por sua
reeleição como Presidente do Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado de Minas Gerais - Sinduscon - MG para o biênio
2008/2009 (Requerimento nº 2.327/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Diretoria do Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região pelo trabalho desenvolvido nesse órgão (Requerimento
nº 2.329/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Município de Cristina pelo transcurso do
seu 234º aniversário (Requerimento nº 2.331/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o “Jornal de Paraopeba” pelos 18 anos de
sua fundação (Requerimento nº 2.332/2008, do Deputado Dinis
Pinheiro);

de congratulações com o Sr. Ubiraci Prata Lima, Prefeito Municipal
de Itaguara, por seu desempenho no cargo de Presidente da
Associação de Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Grambel (Requerimento nº 2.333/2008, do Deputado Dinis Pinheiro);

de aplauso à Rede Minas de Televisão pelos 20 anos de
funcionamento do Programa Arrumação (Requerimento nº 2.334/2008,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Alexandre Wagner da Silva por seu
desempenho como Presidente da Associação dos Produtores de
Cachaça de Qualidade - AMPAQ (Requerimento nº 2.338/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho por
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seu desempenho como Diretor - Presidente da Codemig
(Requerimento nº 2.339/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil pelos
200 anos de sua criação (Requerimento nº 2.343/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Carlos Henrique Custódio pelo trabalho
que vem desenvolvendo como Presidente da Empresa Brasileira de
Correios e Telegráfos - ECT (Requerimento nº 2.344/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Robson de Souza Bittencourt pelo
trabalho que vem desenvolvendo como Presidente da Federação dos
Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais (Requerimento nº
2.345/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Fiemg, Regional Triângulo, pela passagem
do Dia da Indústria (Requerimento nº 2.346/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Jornal da Alterosa 1ª Edição e com o
Jornal da Alterosa 2ª Edição pelos 12 anos do programa
(Requerimento nº 2.348/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Elmo Braz pelo trabalho que vem
desenvolvendo como Presidente do Tribunal de Contas do Estado
(Requerimento nº 2.350/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Carlos Macedo de Oliveira pelos
relevantes serviços prestados à imprensa de nosso Estado como
Diretor-Presidente do jornal “Hoje em Dia” (Requerimento nº
2.351/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Marinha do Brasil na pessoa de seu
Comandante, Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto,
pela passagem do Dia da Marinha, a ser comemorado em 11 de junho
do corrente (Requerimento nº 2.352/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com a Sra. Janete Gomes Barreto Paiva pelos
relevantes serviços prestados como Reitora da Uemg (Requerimento
nº 2.353/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações do Estado de Minas Gerais pela passagem do dia
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das Telecomunicações (Requerimento nº 2.354/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com a Oficina de Teatro - PUC pela passagem do
Dia Universal do Teatro (Requerimento nº 2.356/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Gilman Viana Rodrigues pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo como Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais
(Requerimento nº 2.357/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Juiz Nelson Missias de Morais pelos
relevantes serviços prestados como Presidente da Amagis
(Requerimento nº 2.358/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva pelos
relevantes serviços prestados como Presidente do BDMG
(Requerimento nº 2.359/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Procurador e Coordenador do Centro de
Apoio Operacional de Combate ao Crime Organizado, Sr. André
Estevão Ubaldino Pereira, pela competência com que vem conduzindo
os trabalhos no Judiciário Mineiro (Requerimento nº 2.360/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Djalma Bastos de Morais pelos
relevantes serviços prestados como Presidente da Cemig
(Requerimento nº 2.361/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Teodoro Alves Lamounier pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo como Presidente da
Cohab (Requerimento nº 2.362/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Arlindo Porto Neto pelos relevantes
serviços prestados como Presidente da Companhia Mineira de
Promoções - Prominas (Requerimento nº 2.363/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Diretor-
Presidente da Copasa-MG (Requerimento nº 2.364/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Herculano Anghinetti pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo como Vice-Presidente da Copasa-
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MG (Requerimento nº 2.365/2008, do Deputado Leonardo Moreira);
de congratulações com a Sra. Isabel Pereira de Souza pelos

relevantes serviços prestados como Diretora-Presidente da Prodemge
(Requerimento nº 2.366/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Itamar Augusto Cautiero Franco pelos
relevantes serviços prestados como Presidente do Conselho de
Administração do BDMG (Requerimento nº 2.367/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Amauri Artimos da Matta, Promotor de
Defesa do Consumidor, pela competência com que vem conduzindo
os trabalhos do Judiciário mineiro (Requerimento nº 2.368/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. João Antônio Fleury Teixeira pelos
relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do Deop
(Requerimento nº 2.369/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Professor Paulo César Gonçalves de
Almeida pelos relevantes serviços prestdos como Reitor da Unimontes
(Requerimento nº 2.370/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Desembargador Orlando Adão de
Carvalho pelos relevantes serviços prestados como Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento nº 2.371/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Eleonora Santa Rosa pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo como Secretária de Cultura
(Requerimento nº 2.372/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Michel Aburachid pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo como Presidente do Sindicato das
Indústrias do Vestuário no Estado de Minas Gerais - Sindivest
(Requerimento nº 2.374/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Élcio Santos Monteze pelos
relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do DER-MG
(Requerimento nº 2.375/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr.Oliveira Santiago Maciel pelos
relevantes serviços prestados como Chefe do Detran -MG
(Requerimento nº 2.376/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Baldonedo Arthur Napoleão pelos
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relevantes serviços prestados como Presidente da Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Requerimento nº
2.377/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Francisco Pedalino Costa pelos
relevantes serviços prestados como Diretor-Geral da Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 2.379/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Humberto Candeias Cavalcanti pelos
relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do IEF
(Requerimento nº 2.380/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Cláudia Lúcia Leal Werneck pelos
relevantes serviços prestados como Diretora-Geral do Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA (Requerimento nº 2.381/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Sra. Rachel Tupynambá de Ulhôa pelos
relevantes serviços prestados como Diretora-Geral do Idene
(Requerimento nº 2.382/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Eduardo Lery Vieira pelos relevantes
serviços prestados como Presidente do Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais - Indi (Requerimento nº 2.383/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Altino Rodrigues Neto pelos serviços
prestados como Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA (Requerimento nº 2.384/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Dra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo pelos
relevantes serviços prestados como Diretora-Geral do Igam
(Requerimento nº 2.385/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com Sr. Antônio Abrahão Caram Filho pelos
relevantes serviços prestados como Presidente do Ipsemg
(Requerimento nº 2.386/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Cel.PMQOR José Barroso de Resende
Filho pelos relevantes serviços prestados como Diretor-Geral do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais (Requerimento nº 2.387/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Luiz Antônio Chaves pelos serviços
prestados como Diretor-Geral do Instituto de Terras de Minas Gerais -
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Iter (Requerimento nº 2.388/2008, do Deputado Leonardo Moreira);
de congratulações com o telejornal “Bom Dia Minas” pelos 19 anos

do programa (Requerimento nº 2.389/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o telejornal “Globo Esportes” pelos 11 anos
do programa (Requerimento nº 2.390/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o telejornal MGTV pelos 28 anos do
programa (Requerimento nº 2.391/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sr. Ayres Augusto Álvares da Silva
Mascarenhas pelos relevantes serviços prestados como Presidente da
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg (Requerimento
nº 2.392/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Fábio Drumond Formiga pelos
relevantes serviços prestados como Diretor-Geral da Loteria do
Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 2.393/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Antônio Alberto Moreira de Castro
pelos relevantes serviços prestados como Presidente da Minas Gerais
Administração e Serviços S.A.- MGS (Requerimento nº 2.394/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Hélio Costa, pelo brilhante trabalho que
vem desenvolvendo à frente do Ministério das Comunicações
(Requerimento nº 2.395/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior pelos
serviços prestados como Comandante-Geral da PMMG
(Requerimento nº 2.396/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Gen.-Div. José Mário Faciolio pelos
serviços prestados como Comandante da 4ª Região Militar do Exército
(Requerimento nº 2.397/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Associação Mineira de Supermercados do
Estado de Minas Gerais pelos 37 anos de sua fundação
(Requerimento nº 2.398/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Dirceu Pereira pelo excelente trabalho
que vem desenvolvendo como Presidente da Associação Mineira de
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Cronistas Esportivos (Requerimento nº 2.399/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. José Silvério Perdigão de Oliveira
pelos relevantes serviços prestados como Presidente da Associação
Mineira do Ministério Público (Requerimento nº 2.400/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de pesar pelo falecimento do Sr. José Constantino Gonçalves, ex-
Prefeito de Raul Soares, ocorrido em 19/4/2008 (Requerimento nº
2.401/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho);

de aplauso ao Cap. PM Carlos Gomes da Costa, Comandante da
186ª Companhia do 39º Batalhão de Polícia Militar da PMMG, por ter
alcançado o 3º lugar na Região Integrada de Segurança Pública 2 -
Risp 2 -, na premiação da Integração de Gestão em Segurança
Pública - Igesp -, destinada a valorizar os resultados alcançados na
redução da criminalidade (Requerimento nº 2.402/2008, do Deputado
Ademir Lucas);

de congratulações com os Projetos Nosso Sul e Meninos do Mandu
por terem recebido menção honrosa no Concurso Boas Práticas,
realizado pela Secretaria de Defesa Social (Requerimento nº
2.404/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Rinaldo Campos Soares pela conclusão de seu
mandato de 18 anos como Diretor-Presidente da Usiminas
(Requerimento nº 2.405/2008, do Deputado Domingos Sávio);

de aplauso à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Minas Gerais - Fetaemg - por seus 40 anos de fundação
(Requerimento nº 2.406/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornal “Super Notícia” pelas comemorações dos seus
6 anos de fundação (Requerimento nº 2.407/2008, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Passos pela comemoração
dos 150 anos de sua emancipação (Requerimento nº 2.408/2008, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Formiga pelos 150 anos
de emancipação desse Município (Requerimento nº 2.409/2008, do
Deputado Inácio Franco);

de aplauso aos policiais civis que menciona, os quais participaram
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da operação que culminou na prisão de uma quadrilha de roubo de
cargas em Nova Era (Requerimento nº 2.425/2008, da Comissão de
Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, os quais
participaram da operação que culminou na apreensão de drogas no
Município de Muzambinho (Requerimento nº 2.426/2008, da Comissão
de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares participantes da operação que
culminou na prisão de quadrilha que praticava assaltos em Salinas e
em toda a região Norte do Estado (Requerimento nº 2.448/2008, da
Comissão de Segurança Pública).
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