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Educação

17.6.2008 723

11.6.2008 37ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.6.2008 734

11.6.2008 26ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do

21.6.2008 1060



Seminário Legislativo
“Minas de Minas”

11.6.2008 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.6.2008 1306

11.6.2008 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.6.2008 1308

11.6.2008 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

24.6.2008 1309

11.6.2008 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

24.6.2008 1310

11.6.2008 14ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.6.2008 1584

12.6.2008 51ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

14.6.2008 676



Legislatura
12.6.2008 27ª Reunião Especial da

2ª  Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à

Realização do
Seminário Legislativo

“Minas de Minas”

21.6.2008 1126

12.6.2008 Evento Realizado na
51ª Reunião Ordinária

da 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura -

Destinada à
Realização do

Seminário Legislativo
“Minas de Minas”

21.6.2008 1134

12.6.2008 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.6.2008 1311

12.6.2008 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

24.6.2008 1312

12.6.2008 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.6.2008 1439



13.6.2008 28ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Sociedade Bíblica do

Brasil - SBB - pelos 60
Anos de sua Criação

18.6.2008 725

16.6.2008 29ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Jornal
“Correio de

Uberlândia” pelos 70
Anos de Sua

Fundação

24.6.2008 1242

16.6.2008 11ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

27.6.2008 1507

17.6.2008 52ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

19.6.2008 761

17.6.2008 Solenidade Realizada
na 52ª Reunião
Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à

Comemoração do Dia

24.6.2008 1251



Mundial do Meio
Ambiente

17.6.2008 38ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.6.2008 1281

17.6.2008 15ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.6.2008 1313

17.6.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

26.6.2008 1440

17.6.2008 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

26.6.2008 1441

17.6.2008 3ª Reunião
Extraordinária da

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

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.6.2008 1508



17.6.2008 13ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.6.2008 1509

17.6.2008 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.6.2008 1510

18.6.2008 53ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.6.2008 837

18.6.2008 Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.6.2008 1206

18.6.2008 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.6.2008 1314

18.6.2008 7ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial da

Reforma Tributária

24.6.2008 1316

18.6.2008 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

27.6.2008 1511



Legislatura
18.6.2008 14ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.6.2008 1513

18.6.2008 16ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

27.6.2008 1514

18.6.2008 17ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.6.2008 1586

19.6.2008 54ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

21.6.2008 915

19.6.2008 Solenidade Realizada
na 54ª Reunião
Ordinária da 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Cruzeiro Esporte

Clube pela Conquista
do Campeonato

Mineiro 2008

24.6.2008 1260



19.6.2008 30ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Associação dos

Atacadistas
Distribuidores do
Estado de Minas
Gerais - Ademig -

pelos cinco anos de
sua Fundação

24.6.2008 1269

19.6.2008 12ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

25.6.2008 1320

19.6.2008 2ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial da
Reforma Tributária

26.6.2008 1444

19.6.2008 5ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Meio
Ambiente e Recursos

Naturais na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.6.2008 1515

20.6.2008 31ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

26.6.2008 1419



Homenagear a
Comunidade Batista

Shalom Internacional -
Matriz pelo

Cinqüentenário de sua
Criação

20.6.2008 2ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.6.2008 1588

23.6.2008 32ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Cinqüentenário da
Festa Nacional do

Milho - Fenamilho - de
Patos de Minas

26.6.2008 1429

24.6.2008 55ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

26.6.2008 1329

24.6.2008 39ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial da
Reforma Tributária

27.6.2008 1503

24.6.2008 18ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e obras
Públicas na 2ª

27.6.2008 1516



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
24.6.2008 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

27.6.2008 1518

24.6.2008 8ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

28.6.2008 1589

25.6.2008 56ª Reunião Ordinária da
Comissão Especial da

Reforma Tributária

27.6.2008 1467

25.6.2008 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.6.2008 1519

25.6.2008 40ª Reunião Extraordinária
da 2ª Sessão

Legislativa Ordinária da
16ª Legislatura

28.6.2008 1581

26.6.2008 57ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.6.2008 1564
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2008

ATA
ATA DA 21ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/5/2008
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de Presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Doutor Viana - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Robson Braga de Andrade -
Palavras do Secretário Danilo de Castro - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Ademir Lucas - Dalmo Ribeiro Silva -

Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Fábio Avelar - Ivair Nogueira -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema Fiemg; Danilo de
Castro, Secretário de Estado de Governo, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; e Deputado Doutor Viana, autor
do requerimento que deu origem a esta homenagem.

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

Raphael Andrade, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico; Celso Costa Moreira, Presidente do Sindicato de
Indústrias de Laticínios de Minas Gerais; Eduardo Lery, Presidente do
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Instituto Nacional de Desenvolvimento Industrial - Indi -; Eduardo
Bernis, Vice-Presidente do Indi; Márcio Trindade, Presidente da
Sociedade Mineira de Engenheiros; Welington Mumir, Presidente do
Sindicato da Indústria de Couros e Peles do Estado de Minas Gerais -
Sindipeles -; Olavo Machado Júnior, Presidente do Centro Industrial e
Empresarial de Minas Gerais - Ciemg -; Carlos Calazans, Presidente
do Instituto Mineiro das Relações do Trabalho; Cláudio Lambertucci,
Presidente do Sindicato da Indústria de Reparação; Getúlio Gontijo de
Amorim, representando, neste ato, o Instituto Estadual de Florestas -
IEF -; Vereador Carlúcio Gonçalves; José Fernando Coura, Presidente
do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais;
jornalista Eujácio Antônio Silva, Diretor do jornal “Edição do Brasil”, na
pessoa de quem estendemos nossas saudações aos demais
jornalistas presentes; e Bernardo de Vasconcellos, Presidente da
Associação Mineira de Silvicultura.

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

Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - pelos 75 anos de sua
fundação.

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

será executado pelo Coral Sesiminas, sob a regência do Maestro
Sérgio Lúcio Alves, acompanhado pelo pianista Clóvis Aguiar.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Doutor Viana

Exmos. Srs. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado Minas Gerais, amigo e companheiro, neste ato
representando o Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente
desta Casa; Danilo de Castro, Secretário de Governo, neste ato
representando o Exmo. Sr. Aécio Neves, Governador do Estado;
Robson Braga de Andrade, Presidente do Sistema Fiemg; colegas
Deputados presentes; demais empresários; representantes de
entidades; autoridades; imprensa; funcionários da Casa e
telespectadores da TV Assembléia, quando homens e mulheres
trabalham unidos na construção de um projeto inovador e de
excelência, merecem o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. É
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por isso que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
reúne-se hoje, em reunião especial, para homenagear a Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, que nasceu
dentro desse espírito de união para somar, crescer e se fortalecer
como entidade de classe, constituída por um grupo de empresários e
industriais comprometidos com o crescimento e o desenvolvimento do
nosso Estado, conseqüentemente, do nosso País. Já se vão 75 anos
desde que aqueles sonhadores constituíram essa entidade, que hoje,
mais do que ontem, é orgulho para todos nós.

Conhecer a Fiemg, ser parceiro, saber da excelência do seu
grandioso trabalho é extremamente gratificante e empolga-nos a
todos. Os tempos em Minas Gerais mudaram. Claro que são 75 anos
de uma bela história construída pelo trabalho e pela dedicação de
muitos até os dias atuais.

Verdadeiramente, trabalhar em constante sintonia e parceria com o
setor público, ou seja, o governo do Estado, a Assembléia Legislativa,
o Ministério Publico, o Tribunal de Justiça e outros, torna a Fiemg
importante e fundamental parceira do extraordinário desenvolvimento
que Minas experimenta. É bom vivermos este momento e podermos
testemunhar essa fase promissora do bom relacionamento que une os
setores público e privado em um único objetivo: o crescimento do
nosso Estado.

Hoje, com eficiência e planejamento, além de uma ampla interação
com os poderes constituídos, a Fiemg, com seus 134 sindicatos
patronais afiliados, abrange todos os setores industriais do nosso
Estado. Apoio, orientação e acompanhamento são incentivos
constantes e propósitos claros que a Fiemg proporciona a todas as
instituições estrategicamente engajadas na promoção do
desenvolvimento industrial sustentado, na medida em que respeita os
costumes, a cultura e a integração social de cada região.

O seu potencial de atuação contribui para a valorização desde o
microindustrial até o grande industrial, realiza a inclusão social com a
promoção social e a geração de emprego e renda, respeita o meio
ambiente de uma forma madura e consciente, sendo assim fator de
mudança positiva da realidade dos Municípios onde atua.

A essa Federação de tão expressivo vulto, referência nacional que
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engrandece o dinâmico setor industrial, mola propulsora do
desenvolvimento do nosso Estado, é justa e digna a homenagem que,
solenemente, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
legítima representante do povo mineiro, presta-lhe nesta noite.

Quero, pois, com muita alegria, cumprimentar o seu corpo
competente de funcionários, os membros sindicalizados e a sua
dinâmica diretoria, na pessoa de seu Presidente, o amigo Robson
Andrade, pela excelente administração que vem realizando já no
segundo mandato. No Código de Ética da Fiemg, um de seus
princípios fundamentais ali contidos diz: “Toda atividade econômica
deve, necessariamente, contribuir para o desenvolvimento sustentável
e constituir-se em instrumento de construção de uma sociedade
economicamente forte, democrática e socialmente desenvolvida”.

Ao Dr. Robson Andrade e, por meio de sua pessoa, como
Presidente, a todos que fazem parte do Sistema Fiemg, parabéns
pelos 75 anos de existência e a certeza de que essa história
continuará proporcionando a todos muito orgulho.

Parabéns a todos. Parabéns, funcionários, dirigentes, colaboradores
e associados. Parabéns a todos vocês que estão participando desta
solenidade. Muito obrigado.

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

institucional da Fiemg.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário

desta Assembléia, representando o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Casa, fará a entrega ao Sr. Robson Braga de Andrade,
Presidente da Fiemg, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a
ser entregue contém os seguintes dizeres: “Com o lema
‘Planejamento, Transparência e Gestão Compartilhada’, a Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - representa o
grande desafio de promover e liderar o desenvolvimento da indústria
mineira. O reconhecimento e a homenagem da Assembléia de Minas
a essa conceituada instituição, que há 75 anos acredita e investe no
potencial do Estado”.
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O Sr. Presidente - Solicito a presença e a companhia valorosa do
grande parlamentar Deputado Doutor Viana e do Secretário de
Governo Danilo de Castro para nos acompanharem na entrega da
placa ao Sr. Presidente Robson Braga de Andrade.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Robson Braga de Andrade

Srs. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Danilo de Castro,
Secretário de Governo, neste ato representando o Governador Aécio
Neves; Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa e autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; Deputados Fábio Avelar, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor
Rinaldo, Ivair Nogueira, Ademir Lucas, Sebastião Costa; Raphael,
Secretário de Estado; demais autoridades; companheiros da Fiemg;
senhoras e senhores, nesta semana, na terça-feira, participamos de
uma cerimônia no Congresso Nacional em que o Senado fez uma
homenagem à Confederação Nacional da Indústria - CNI - pelos 70
anos de existência e pela contribuição que a indústria brasileira tem
dado ao desenvolvimento deste país. Sentimo-nos muito orgulhosos
quando recebemos a homenagem no Senado. Os senhores podem
imaginar como estamos nos sentindo agora, como empresários
mineiros da indústria, recebendo esta homenagem pelos 75 anos da
Fiemg. A indústria mineira agradece às Sras. Deputadas e aos Srs.
Deputados a homenagem com que, nesta noite, distinguem a sua
entidade de classe representativa, a Fiemg, pela passagem de seu
75º aniversário de fundação. Em nome da Fiemg, subscrevo este
agradecimento, que muito nos honra, e o faço também em nome de
todas as instituições que integram o Sistema Fiemg: o Serviço Social
da Indústria - Sesi -; o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
Senai -; o Instituto Euvaldo Lodi - IEL -; o Centro Industrial e
Empresarial de Minas Gerais - Ciemg -; e o Instituto Estrada Real.

Em especial, agradecemos, todos, ao Exmo. Sr. Deputado Doutor
Viana, autor da proposta de realização desta reunião especial da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais em homenagem à
Fiemg, no ano em que comemoramos as bodas de diamante. Esteja
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certo, caro Deputado Doutor Viana, que esta é uma homenagem que
a Fiemg divide com todos aqueles que participaram e participam da
construção da indústria mineira - uma obra sólida e moderna, que hoje
destaca o nosso Estado no cenário nacional e, com as nossas
exportações crescentes, também nos grandes mercados mundiais, em
todos os continentes. Refiro-me, senhoras e senhores, caro Deputado
Doutor Viana, caríssimo 1o-Secretário Deputado Dinis Pinheiro, a um
exército de homens e mulheres, corajosos e empreendedores que, em
todos as regiões destas Minas Gerais, em seus 853 Municípios, fazem
da atividade empresarial a sua profissão de fé: fé em seu país e em
seu Estado, fé na atividade industrial e, sobretudo, fé em sua missão
de produzir riqueza e gerar empregos. São homens e mulheres que
merecem o nosso respeito e o nosso reconhecimento pela obra que
realizam, muitas vezes enfrentando e vencendo adversidades que
para outros seriam fatais. São homens e mulheres que se nutrem da
tenacidade, da ousadia, da fibra, da coragem e da perseverança.

Caros Deputados Dinis Pinheiro e Doutor Viana, Secretário Danilo
de Castro, senhoras e senhores, para bem entender e compreender o
quanto avançamos em nossa jornada, é preciso olhar para trás, para o
ponto de partida da nossa caminhada: 12/2/33. Os jornais do dia
anunciavam tempo bom, com temperatura estável. Nas páginas de
economia, informavam aos leitores que os mercados do açúcar e do
álcool, na época os principais produtos da pauta brasileira,
funcionavam com normalidade - o Custódio vai achar que ainda hoje
são os principais produtos da pauta da indústria mineira. Na Bolsa de
Títulos, certamente a origem das grandes Bolsas de Valores de hoje,
o movimento transcorria sem sobressaltos. Nos cinemas, filmes
desconhecidos, com atores igualmente anônimos, ao preço de alguns
poucos mil réis. No Cine Teatro Brasil, a atração era “A Vez de Chan”;
no Pathé, “Estação das Águias”; e no Cine Avenida, o título mais
atrativo, “Ébrios de Amor”, congestionava as bilheterias. Entre tantas
notícias, a principal manchete do dia foi exatamente a fundação da
Fiemg, sonho sonhado e transformado em realidade por três
empresários pioneiros e visionários, movidos pela fé na indústria e em
Minas: Américo René Giannetti, Alvimar Carneiro de Rezende e
Euvaldo Lodi. Lideravam 7 sindicatos patronais e 25 empresas, e, em
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um manifesto, definiam os objetivos e a missão da entidade que
acabavam de fundar: “Promover o desenvolvimento e a prosperidade
de todas as atividades industriais, atuando em prol dos seus
interesses e também dos interesses do País”. Permanecemos fiéis a
esse objetivo e a essa missão, dos quais jamais nos afastamos.

Na política, avançava a Era Vargas, iniciada três anos antes, com a
Revolução de 30, e com ela o primeiro grande desafio da então
recém-nascida Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais,
diretamente ligado a Getúlio Vargas, que ensaiava os primeiros
passos para implantar uma ditadura que se prolongaria até 1945: a
participação na Assembléia Nacional Constituinte de 1934, sob cuja
égide o País viveu de novembro de 1933 a junho de 1934. A Fiemg
estava lá, presente e atuante, muito bem representada por um de
seus fundadores, Euvaldo Lodi, eleito Deputado Constituinte e
escolhido por seus pares como relator do capítulo “Da Ordem
Econômica e Social”.

A promulgação da nova Constituição consagrou o princípio
federalista, fortalecendo os Estados, e aprovou a pluralidade e a
autonomia sindicais, sob cujas bases a Federação das Indústrias
escreveria sua história.

Com a Fiemg nascia também o sonho de desenvolver e diversificar
a economia de Minas Gerais, ainda baseada em setores tradicionais -
agropecuária, produtos alimentares e têxteis - e na produção de
matérias-primas e insumos pouco elaborados para atender às regiões
mais industrializadas do País.

Assim chegamos à década de 40, diante do gigantesco desafio de
transformar o perfil econômico do Estado, com a construção de uma
indústria forte, moderna e diversificada. A Fiemg estava atenta e, mais
uma vez, oferece sua contribuição. Américo Renê Gianetti - um de
seus fundadores e Presidente no período de 1939 a 1946 - é
convocado pelo ex-Governador Mílton Campos, assume a Secretaria
de Estado de Agricultura e, em 1947, lança o Plano de Recuperação
Econômica e Fomento da Produção, reconhecido como primeira
experiência de planejamento na América Latina e base sobre a qual
se desenvolveu a economia mineira, em especial a sua indústria.

O Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produção vem
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para erradicar um dos entraves que impediam a industrialização do
Estado: a extrema carência de infra-estrutura. Um de seus principais
resultados foi a elaboração do Plano de Eletrificação, em 1951. Nasce
a Cemig. Minas constrói estradas. É o início da Era JK, que, no
governo de Minas, lança o binômio energia e transportes e, em
seguida, na Presidência da República, em cinco anos de governo, faz
o Brasil crescer 50 anos.

A indústria mineira cresce aceleradamente ao longo da dácada de
50. A Fiemg, no cumprimento de sua missão e objetivos, na liderança
do setor industrial, participa ativamente das campanhas vitoriosas que
resultam na criação da Usiminas, que faz o Vale do Aço explodir em
crescimento, e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que
apóia o surgimento de indústrias em todo o Estado.

Nos anos seguintes, novas campanhas vitoriosas, das quais a
construção da Refinaria Gabriel Passos é um exemplo emblemático.

Senhoras e senhores, Minas avançara muito em sua economia, mas
ainda não conseguira libertar-se da excessiva concentração de sua
indústria em setores básicos, de bens primários. Os acontecimentos
políticos de 1964 - o golpe militar e a eleição de Israel Pinheiro para o
governo do Estado, em oposição ao governo militar - agravariam o
cenário.

Em 1969, o “Diagnóstico da Economia Mineira”, elaborado por um
grupo de economistas do Banco de Desenvolvimento, sob a liderança
de Fernando Roquete Reis, numa frase retirada do documento por
sua contundência, previa um futuro sombrio para a economia mineira:
“Pior que a realidade, só a perspectiva”. Ficaram conhecidos como
“Profetas da Catástrofe”, e foi frase que também jamais chegou a ser
publicada.

Pessimista - ou apenas realista - o Diagnóstico da Economia Mineira
cumpriu a sua missão, induzindo a criação de um aparato institucional
de apoio e promoção industrial formado pelo próprio BDMG, o Instituto
de Desenvolvimento Industrial - Indi -, a Companhia de Distritos
Industriais e a Fundação João Pinheiro, com os quais a Fiemg
trabalhava em absoluta sintonia.

Modelo para outros Estados do País, esse aparato asseguraria a
Minas uma das mais espetaculares experiências de industrialização
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da história brasileira, marcada, finalmente, por um intenso processo
de diversificação industrial, garantindo as inserções nacional e
internacional da economia mineira.

Entre 1970 e 1980, a economia mineira cresceu vigorosamente,
acima da média nacional e dos Estados concorrentes. A Fiemg
participou ativamente desse processo. No dia 14/3/73, em nossa velha
sede da Avenida Carandaí, o Presidente mundial da Fiat, Giovanni
Agnelli, assinou com o governo do Estado o Protocolo de Intenções
para a implantação da Fiat Automóveis em Betim. Inaugurada três
anos depois, em 1976, a Fiat lidera hoje a indústria automobilística do
Brasil.

Senhoras e senhores, ao longo de sua história e com muito orgulho,
a Fiemg participou, como protagonista, da transformação e da
evolução da economia mineira e cresceu com Minas para apoiar os
seus sindicatos de indústrias. Os sete sindicatos da época de sua
fundação são hoje 135, e suas empresas associadas saltaram das 25,
de 1933, para aproximadamente 80 mil indústrias em todo o Estado
de Minas. Hoje somos um sistema que trabalha por Minas e pelos
mineiros, com o Senai, o Sesi, o IEL, o Ciemg e o Instituto Estrada
Real.

Nestes 75 anos, apostamos na fibra do povo de Minas e na
capacidade de seus empresários e industriais. Sentimo-nos felizes e
gratificados por poder chegar ao século XXI oferecendo à comunidade
mineira serviços e produtos de qualidade em nível de excelência.
Igualmente nos orgulhamos de ter feito da educação a nossa principal
prioridade, movidos pela crença de que é o diferencial que distingue
nações e povos vencedores. Escrevem histórias vencedoras e bem-
sucedidas as nações que investem na educação de suas crianças, de
seus jovens, de seus homens e de suas mulheres. Não há, em todo o
Sistema Fiemg, posso assegurar aos senhores e às senhoras,
nenhum programa nem projeto que não inclua a educação como uma
de suas principais prioridades. Mantidos com recursos financeiros das
próprias empresas do setor industrial, o Sesi e o Senai são o nosso
melhor exemplo, também são, respectivamente, as maiores redes
privadas de educação fundamental e ensino profissionalizante de
Minas e do Brasil. Hoje a Rede Sesiminas de Educação está presente
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em 45 Municípios mineiros, com 51 unidades escolares, oferecendo
programas de educação básica que vão da educação infantil ao
ensino médio, de forma unificada e integrada, além de atuar também
na educação do trabalhador, com o Programa Educação de Jovens e
Adultos.

Com 132 unidades operacionais, o Senai está presente em 67
Municípios mineiros, formando e qualificando trabalhadores em nível
de excelência para a indústria mineira e abrindo as portas do mercado
de trabalho para a nossa juventude em todas as regiões do Estado.
Ao longo de sua história, já formou 3.300.000 trabalhadores! Nessa
parceria com Minas e com o Brasil, o Sesi e o Senai também operam
o maior programa educacional em curso no País, o Programa
Educação para a Nova Indústria, idealizado e implementado sob a
liderança da Confederação Nacional da Indústria e de seu Presidente,
o companheiro Armando Monteiro Neto. Até 2010, o Programa
Educação para a Nova Indústria atenderá 16.200.000 brasileiros em
todas as regiões do País, com um investimento de mais de
R$10.000.000.000,00.

A partir deste ano, somos também parceiros do Programa de
Educação Profissional do Governo do Estado, idealizado pelo Exmo.
Sr. Governador Aécio Neves. Integrado na Rede Mineira de Formação
Profissional de Nível Técnico, o Senai já está recebendo, em suas
salas de aulas e em seus laboratórios, mais de 7.500 jovens, em 50
unidades de 39 Municípios mineiros, alunos do ensino estadual.

Caro Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário; caro Deputado Doutor
Viana; caro Secretário Danilo de Castro; senhoras e senhores
parlamentares; para entender e compreender quanto avançamos em
nossa jornada, é preciso olhar para trás, para o ponto inicial da nossa
caminhada. A indústria mineira pode fazê-lo com a consciência de que
cumpriu e cumpre a sua missão de produzir crescimento econômico e
fazer dele um poderoso instrumento de transformação e inclusão
social. Para entender o futuro e compreender a nossa
responsabilidade em sua construção, é preciso olhar para a frente!
Também o fazemos com a convicção de que Minas Gerais e sua
indústria trilham o bom caminho, o caminho certo. Nos últimos anos,
sob a liderança do Governador Aécio Neves e a notável e decisiva
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contribuição deste Parlamento, Minas e sua indústria vêm crescendo
acima da média nacional, com expressiva geração de empregos. Essa
é uma excepcional resposta aos investimentos que aqui realizam as
indústrias já instaladas no Estado e também aquelas que para cá vêm,
na certeza de que somos, hoje, o melhor Estado do País para se viver
e investir.

A construção desta nova Minas Gerais, que é exemplo para todo o
País, é resultado de uma obra coletiva, realizada em solidária parceria
que une todos os segmentos representativos da sociedade mineira,
que se procuram, conversam, discutem, dialogam e decidem, de
acordo com os interesses majoritários da sociedade. Este Parlamento,
caros Deputados Dinis Pinheiro e Doutor Viana, é um dos principais
esteios de sustentação desse novo jeito mineiro de produzir
desenvolvimento sustentado, com crescimento econômico, justiça
social, equilíbrio, bom senso, espírito público e compromisso com a
sociedade. V. Exas. são autores destacados da principal obra
realizada em nosso Estado, nos últimos anos: construir uma mesa de
entendimentos que não é redonda nem quadrada, tem um único lado,
como disse o Governador Aécio Neves, o lado dos interesses maiores
de Minas Gerais e do seu povo. Sou testemunha, e a indústria mineira
também o é, de que a posição de liderança que Minas hoje ocupa no
cenário nacional, em todos os setores de atividade e principalmente
na economia, foi conquistada com a efetiva participação do nosso
Parlamento, da Assembléia Legislativa de Minas. Mesmo quando
estão em pauta questões controversas, V. Exas. decidem com
sabedoria e compromisso com a sociedade. Dou apenas um exemplo
emblemático: na questão tributária, sempre sensível e nevrálgica, por
mais de uma vez, ao longo dos últimos anos, os senhores e as
senhoras souberam ouvir o clamor da população e reduziram
impostos, de forma inteligente e sem afetar a arrecadação. Não se
trata de nenhum milagre. Quando se cortam impostos, a população
consome mais, a produção cresce, as vendas aumentam, e a receita
tributária cresce. Essa é uma conta de soma positiva, em que todos
ganham - o povo, a economia e o Estado. São essas, senhoras e
senhores, as razões que explicam a liderança de Minas!

Hoje temos uma indústria forte, moderna e diversificada, que
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conquista espaços cada vez maiores nos principais mercados
mundiais, em todos os continentes. Nosso sonho, o sonho sonhado
por Euvaldo Lodi, Américo Renê Giannetti e Alvimar Carneiro de
Rezende, transformou-se em realidade. A indústria mineira cresce de
forma firme, sustentando resultados positivos, há 23 trimestres
consecutivos. No primeiro trimestre deste ano, a indústria mineira
cresceu 7,3% em relação a igual período de 2007, acima da média
nacional de 6,3%. No acumulado de 12 meses, a indústria de Minas
Gerais obteve o 2º maior crescimento do País, com uma taxa de 9%,
também acima da média nacional de 6,6%. Somos ainda um dos
Estados que mais amplia as suas exportações, superando a média
nacional e atingindo US$18.400.000.000,00 em 2007, com
crescimento de 17,2%.

Minas é também um dos Estados que mais atraem investimentos
produtivos do País. São R$160.000.000,00 em investimentos públicos
e privados, com execução programada até 2012, contemplando a
implantação e extensão de 1.800 projetos e a geração de 300 mil
novos empregos diretos.

Podemos, sim, com a consciência do dever cumprido, olhar para o
futuro e, reescrevendo o diagnóstico da economia mineira, afirmar alto
e bom som, para Minas e para os mineiros, hoje, melhor que a
realidade, só perspectivas.

Peço desculpas a todos pelo tamanho do meu discurso, mas não
poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para contar uma coisa
de que orgulhamos tanto. Muito obrigado a todos.

Palavras do Secretário Danilo de Castro
Meu caro Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa,

pessoa que realmente tem colaborado muito com o êxito do governo
Aécio Neves, e aqui representando o nosso Presidente, Alberto Pinto
Coelho; meu caro amigo Presidente da Fiemg, Robson Andrade, e
sua esposa Cristiana aqui presente; meu caro Deputado Doutor Viana,
Vice-Presidente desta Casa e autor do requerimento que presta esta
homenagem hoje à Fiemg; Dr. Raphael Andrade, Secretário de
Desenvolvimento econômico, na pessoa de quem cumprimento todos
os companheiros de governo aqui presentes; meu caro Olavo
Machado, Vice-Presidente da Fiemg, na pessoa de quem
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cumprimento os empresários presentes; Deputados Ademir Lucas,
Ivair Nogueira, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Rinaldo, Fábio Avelar,
Sebastião Costa e Vanderlei Jangrossi, aqui presentes prestigiando
esta justa homenagem; boa noite.

A indústria mineira representa hoje um percentual expressivo de
nossa economia, bem superior a números que se apresentavam no
passado. Ela está composta por vários segmentos importantes:
construção, extrativa mineral, indústria de transformação, todos os
segmentos da indústria que Minas Gerais conhece e do qual sabe
reconhecer o seu valor.

Ela hoje se apresenta como um segmento organizado e estruturado
em todo o Estado, pelas suas regionais e por meio de vários
conselhos e câmaras, consciente, unido, caminhando numa mesma
direção, a do progresso, com responsabilidade social, cultural,
ambiental e humana.

Tudo isso não surgiu ao acaso ou do nada. Surgiu ancorado em
uma sábia e inteligente articulação de pensamentos, ações e pessoas.
Daí a importância de um momento tão especial como este, em que a
nossa Assembléia Legislativa - esta Casa que expressa a síntese do
pensamento e do sentimento do povo mineiro - reúne-se para
homenagear os 75 anos da Fiemg.

Faz parte do calendário da história de Minas Gerais o inicio do ano
de 1933, quando um grupo de industriais mineiros liderados por
Américo René Giannetti, Alvimar Carneiro de Rezende e Euvaldo
Lodi, começou a dar forma à idéia de se criar a primeira entidade de
classe reunindo empresários da indústria, com abrangência estadual.

E assim, a partir da união de 3 lideres empresariais, 25 empresas e
7 sindicatos, surgiu a Federação das Indústrias de Minas Gerais -
Fiemg -, com sua historia de grandes desafios, conquistas e sucessos.

Ainda na última terça-feira, durante evento em Contagem quando da
inauguração da expansão da fábrica da GE, o Governador Aécio
Neves destacou que aqui, em Minas, a marca mais vigorosa da nossa
ação de governo tem sido a parceria. E, a cada dia que passa,
percebemos, de forma muito clara, os benefícios que as parcerias
trazem.

O Sistema Fiemg é, para o governo de Minas, um grande e
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fundamental parceiro para a política de desenvolvimento que o
Governador Aécio Neves conduz, com muita vontade e determinação,
para colocar Minas Gerais no lugar que a grandeza de nosso Estado e
de nosso povo exige.

Por isso é uma satisfação muito grande poder representar o
Governador Aécio Neves e o governo de Minas Gerais em evento de
tamanha importância para nossa indústria, expressivo segmento de
nossa economia.

Quero aqui parabenizar a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
por meio de seu Presidente, seu 1º-Secretário, dos Deputados e, em
especial, do Deputado Doutor Viana, pela feliz iniciativa de propor esta
reunião especial. Quero também parabenizar o Presidente Robson
Braga de Andrade, figura das mais eminentes e queridas no meio
empresarial, ao só de Minas Gerais mas de todo o Brasil, pelo seu
dinamismo, pelo seu espírito público e pelo seu trabalho - meu caro
Robson, a Fiemg e a indústria de Minas lhe devem muito. Quero, na
sua pessoa, cumprimentar as lideranças que compõem o Sistema
Fiemg - suas regionais, câmaras, conselhos, sindicatos, empresas, o
Sesi e o Senai -, enfim, todos que integram esse Sistema, pela data,
pelos resultados, pelo sucesso, pelas conquistas.

É uma honra poder participar de um momento tão importante para a
indústria de nossa Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Secretário de Estado de Governo, amigo Danilo de Castro,

neste ato representando o Exmo. Governador do Estado de Minas
Gerais Aécio Neves; Dr. Robson de Andrade, Presidente do Sistema
Fiemg; quero cumprimentar, com muita alegria, os colegas Deputados
que aqui se encontram, Deputados Sebastião Costa, Ivair Nogueira,
Fábio Avelar, Ademir Lucas, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Rinaldo; e
peço permissão para, em nome dos Srs. Bernardo Vasconcelos e
Fernando Coura, abraçar fraternalmente os representantes dos
sindicatos aqui presentes, imprensa, senhores, senhoras e, por último,
esse extraordinário colega, Deputado Doutor Viana, que exerce o
mandato pela terceira vez, sempre se pautando pela seriedade e pela
correção e que, nesta noite, Dr. Robson Andrade, entrega-nos um
sublime presente, ao fazer, realizar e sugerir esta justa e merecida
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homenagem à Fiemg.
A assessoria fez aqui um discurso para que eu representasse nosso

querido Presidente Alberto Pinto Coelho, que está numa cruzada
extraordinária em favor de Minas, e que hoje cumpre uma missão de
extremo valor no Estado do Ceará e ainda haverá de chegar para
trazer um abraço ao Dr. Robson e a todos vocês. Tivemos a
oportunidade de observar que todos aqui foram muito felizes nas suas
exposições, sobretudo o Dr. Robson Andrade, ao descrever - aliás,
assim o fez com competência e sabedoria -, de forma sucinta, essas
etapas gloriosas e vitoriosas da Fiemg.

Certamente, poderia ficar aqui horas e horas. Encontramo-nos aqui
com muito prazer, alegria e orgulho, porque somos testemunhas
dessa história lapidada, construída, edificada por homens e mulheres
de bem. Você, o Secretário Danilo de Castro, o Deputado Doutor
Viana souberam dissertar muito bem sobre essa história meritória.
Tiveram a oportunidade de relatar aqui os atributos do trabalho, o
legado deixado por homens extraordinários como Américo Giannetti,
Alvimar Carneiro e Euvaldo Lodi. É sabido por todos nós, pelos
mineiros e pelas mineiras, que a história da Fiemg é isto, Robson:
uma história que deve ser aplaudida, estimulada e reconhecida por
nós e apoiada, acima de tudo, pela Casa dos mineiros e mineiras, já
que todos nós nos encontramos cônscios de que essa história da
Fiemg se confunde com a história vitoriosa de Minas, dos mineiros.
Você, com muita inteligência, teve a oportunidade de registrar tantas
etapas, ressaltando, inclusive, uma história maravilhosa que
transcendeu os limites do Estado: a de JK, aquele grande estadista,
aquele homem público extraordinário, aquele homem de origem
humilde, que, com sabedoria singular, teve oportunidade, pelos
desígnios de Deus, de construir uma Minas mais próspera. Em um
desafio ainda maior, ele conseguiu construir um país mais próspero,
desenvolvido, justo e ousado. Essa história se repete neste momento,
Robson. Temos oportunidade de observar que a Fiemg, a cada dia,
está mais forte, robusta, atuante, participativa e, acima de tudo, mais
atenta ao clamor e às manifestações de nossa população. É uma
Fiemg atualizada, avançada, moderna e, sobretudo, preocupada com
o ser humano, com o lado social das pessoas. Ao observar essa
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história relatada e os instrumentos de transformação elencados por
você à frente dessa instituição, logicamente nos encantamos, pois
este é o desejo, o sonho de cada um de nós: melhorar a vida do
nosso povo, melhorar a vida dos nossos jovens, qualificar esses
jovens que tanto precisam da Fiemg, da Assembléia e do governo de
Minas e dar-lhes oportunidades. Se a Fiemg faz, de forma
extraordinária, dedicada e capaz, sua parte, a Assembléia também
procura, de forma incansável, ser partícipe desse processo de
transformação do Estado sob a liderança desse grande homem
público extraordinário, de grande visão, que tem ajudado a
transformar Minas, o nosso Presidente Alberto Pinto Coelho. Quando
falo que essa história relatada por você, Robson, se encontra mais
atual, quero aqui registrar, Secretário Danilo de Castro, essa
transformação, essa revolução, essa nova forma de enfrentar os
desafios, de administrar, que tem dado resultados satisfatórios
desencadeados pelo novo JK de Minas e do Brasil, nosso Governador
Aécio Neves, que, com sua juventude, garra, visão de estadista,
valores e atributos imensuráveis, tem feito um trabalho admirável. Da
mesma forma que você, Robson, com seus atributos e valores,
conseguiu ultrapassar as fronteiras de Minas e hoje ser reconhecido
pelo Brasil, pelos brasileiros e brasileiras, nosso Estado, graças à
garra, à bravura cívica e à visão altaneira do Governador Aécio
Neves, também conseguiu sobressair-se e distanciar-se de uma seara
de pessimismo e estagnação para ser hoje o Estado mais bem
administrado do Brasil, o que mais cresce, mais se agiganta, e é o
mais respeitado da República Federativa do Brasil.

Este é o Estado sonhado por todos nós, onde a Fiemg, a
Assembléia, os senhores e as senhoras e o Governador Aécio Neves
defendem vigorosamente os interesses maiores do nosso povo e das
nossas empresas, para que possamos gerar emprego e recurso, fazer
o bem, e para que aqui possamos nos posicionar como benfeitores
desta comunidade que tanto precisa de nós, do nosso apoio, da nossa
fraternidade e da nossa solidariedade.

Portanto, Sr. Robson Andrade, quero deixar-lhe um abraço fraternal,
como também aos senhores e às senhoras, desejando muita paz e
muito sucesso. Essa bravura cívica, esse espírito patriótico nos
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incentiva e nos estimula a continuar essa caminhada, sob a liderança
do Governador Aécio Neves, para transformar, evoluir, melhorar,
prosperar, fazer progredir a nossa Minas Gerais. Amigo Doutor Viana
e grande Secretário Danilo de Castro, grande responsável também
por essa articulação e pela integração entre os Poderes, que, de
forma incansável, até diria inédita - porque me encontro na Casa do
povo por quatro mandatos -, faz um trabalho realmente louvável,
merecedor do nosso aplauso e do nosso reconhecimento.

É dessa forma, Secretário Danilo, que viemos aqui, hoje, realizar
esta justa, merecida e louvável homenagem ao Sistema Fiemg. Um
abraço, que Deus os abençoe. E que você, Robson, com seus
sindicatos e agregados, com essas pessoas valorosas, com esses
homens e mulheres de bem, continue assim, fazendo Minas crescer,
enaltecendo Minas, transformando Minas e, logicamente, edificando o
Estado sonhado por todos nós: um Estado mais justo, mais humano,
mais cristão e muito mais solidário. Parabéns à Fiemg, aos senhores e
às senhoras e ao Deputado Doutor Viana.

O Secretário está rindo porque estou com um par de muletas. Isso é
porque sou jogador de bola e bom de futebol. Ele me falou que estou
muito decadente, meio fraco, e eu lhe disse que é o futebol.

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 terça-feira, dia 3, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de terça-
feira, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 3/6/2008.). Levanta-se a
reunião.

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

2.334/2008
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança
Pública de Araxá, com sede no Município de Araxá.

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 2.334/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araxá, que tem
como finalidade precípua congregar as lideranças comunitárias, em
parceria com autoridades policiais e órgãos do sistema de defesa
social, para que possam planejar ações integradas de segurança,
objetivando à melhoria da qualidade de vida da população local.

Para a consecução de suas metas, promove palestras, conferências
e debates, visando à implantação de programas de instrução sobre
autodefesa, planeja e executa projetos de intercâmbio, treinamento e
capacitação profissional destinados aos policiais e apóia atividades
relacionadas com a proteção do meio ambiente.

Dessa maneira, busca diminuir os índices de criminalidade na região
e ampliar o grau de conscientização dos moradores.

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

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

nº 2.334/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2008.
Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.430/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em exame

institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 31/5/2008, o projeto foi
distribuído à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos
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do art. 195, combinado com o art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

Desde a década de 1990 e, principalmente, com a edição da
Emenda à Constituição Federal n° 19, de 1998, estão  sendo
implementadas, em todo o País, de forma gradativa e perseverante,
reformas administrativas estruturais que buscam a melhoria da
qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Entre as propostas de
reforma, pretende-se estimular positivamente o servidor público,
vinculando determinadas vantagens econômicas ao satisfatório
desempenho de suas funções.

O Adicional de Desempenho é um instrumento que substitui os
benefícios anteriormente concedidos - unicamente com base no
tempo de serviço prestado pelo servidor - por outros critérios, que
visam a estimular o comprometimento do servidor com o alcance dos
objetivos institucionais do órgão no qual esteja lotado.

Importa dizer que a concessão de acréscimos pecuniários em razão
exclusivamente do tempo de serviço deixou de existir em Minas
Gerais para os servidores que ingressaram no serviço público após a
publicação da Emenda à Constituição nº 57, de 15/7/2003.

Em contrapartida, o § 2º do art. 31 da Carta mineira previu o
Adicional de Desempenho, cuja concessão será vedada apenas ao
detentor exclusivo de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.

O ADE visa a valorizar o servidor e constitui gratificação pecuniária
para aqueles que, tendo tomado posse após 15/7/2003, se esmerem
no desempenho de suas funções.

É importante destacar que a criação do ADE no âmbito da Poder
Legislativo visa, também, a garantir a observância do princípio da
isonomia no tratamento dispensado aos servidores do Estado, uma
vez que o instituto já foi criado no âmbito da administração pública
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Por outro lado, os servidores em exercício antes de 15/7/2003
também poderão optar pela percepção do ADE, desde que renunciem,
de forma expressa e irretratável, às vantagens relacionadas ao tempo
de serviço às quais venham a ter direito, na forma de regulamento.

Cumpre ressaltar que os critérios ora propostos para a adoção do
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ADE estão mais aperfeiçoados e voltados para a efetiva valorização
do servidor, devendo-se salientar que os ganhos advindos de sua
percepção serão assegurados de maneira permanente.

Sendo essas as linhas gerais da proposição, passamos ao exame
dos aspectos jurídico-formais que a envolvem.

Primeiramente, o projeto em tela atende ao disposto no art. 25, § 1º,
da Constituição da República, bem como no art. 61, VIII, da Carta
mineira, os quais asseguram ao Estado membro competência para
tratar da remuneração dos servidores públicos estaduais.

Além disso, o projeto atende ao disposto no art. 51, VI, da
Constituição da República, na forma da alteração introduzida pela
Emenda à Constituição nº 19, de 1998, que exige lei material e formal
para a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos,
regra que, pelo princípio da simetria, deve ser observada pelos
Estados membros.

Por fim, a iniciativa é privativa da Mesa da Assembléia, nos termos
do que dispõe o art. 66, I, “d”, da Constituição Estadual.

No que diz respeito aos aspectos fiscais, verifica-se estrita
observância às determinações do art. 20 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que restringe a 2,2272% o percentual das despesas com
pessoal em relação à Receita Corrente Líquida para a Assembléia
Legislativa. Afinal, conforme se depreende do último Relatório de
Gestão Fiscal da Assembléia, publicado no “Diário do Legislativo” do
dia 30/5/2008, os gastos da Secretaria da Assembléia Legislativa com
despesa de pessoal foi de 1,3557% em relação à Receita Corrente
Líquida, enquanto seu limite prudencial é de 2,1158%. Assim, tais
gastos da Secretaria da Assembléia encontram-se abaixo, até mesmo,
do limite prudencial, evidenciando que a administração da Casa tem
feito uma gestão austera e comprometida com a busca da excelência
no serviço público, não se descuidando de investir na capacitação e
na qualificação de seus servidores.

Com fundamento nas razões expostas, somos levados à seguinte
conclusão.

Conclusão
Em vista dos argumentos expendidos, somos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 2.430/2008 na forma proposta.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 2 de junho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - José

Henrique - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Alencar da Silveira Jr.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 29/5/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi - Palavras do Secretário
Gilman Viana Rodrigues - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Baldonedo Arthur Napoleão - Apresentação musical - Palavras do Sr.
Presidente.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a compor a Mesa os Exmos. Srs. Gilman

Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - e Presidente
do Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa
Agropecuária - Consepa -; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente
da Comissão de Justiça desta Casa; e Deputado Vanderlei Jangrossi,
Presidente da Comissão de Política Agropecuária desta Casa, autora
do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Julian

Silva Carvalho, engenheiro agrônomo, representando a Emater, e da
Exma. Sra. Luciana Leão Lara, Coordenadora da Corregedoria-Geral
da Defensoria Pública, representando o Corregedor-Geral, Marcelo
Tadeu de Oliveira.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia

Nacional do Café.
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.
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- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi

Deputado Doutor Viana, representando o Presidente da Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente do meu partido; meu
querido Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, amigo
Gilman Viana Rodrigues, cuja presença traz prestígio e mostra a
importância de estarmos comemorando nesta tarde os 34 anos da
Epamig; Presidente do Consepa e da Epamig, Baldonedo Arthur
Napoleão, ex-Deputado e ex-Prefeito, que hoje ocupa esse cargo com
muita destreza, mostrando o grande trabalho e a grande cultura de
Minas Gerais para o nosso Brasil; caros Deputados, membros da
Comissão de Política Agropecuária, senhoras e senhores, boa tarde.

No último dia 24 foi comemorado o Dia Nacional do Café, que é
importantíssimo para o setor agrícola. A Comissão de Política
Agropecuária, em parceria com a Epamig, e todos os Deputados, de
forma unânime, Deputados Getúlio Neiva, Antônio Carlos Arantes,
Chico Uejo e Padre João, sabendo da importância desta data, isto é,
da importância do trabalho da Epamig, em voto unânime, aprovamos
esse requerimento, todos juntos. Não se trata de um requerimento
meu, e sim de toda a Comissão.

Nada mais autêntico no cenário nacional que o nosso bom e velho
cafezinho, que determinou grandes momentos de nossa história, foi
alvo de nossa política. Quem não se lembra da política do café-com-
leite, Minas e São Paulo, que ditou comportamentos e faz parte de
nossa cultura? Quem nunca chegou à casa de uma pessoa e, com a
receptividade dos mineiros, não saboreou um delicioso cafezinho
passado na hora?

Com o passar dos anos, os consumidores passaram a ser mais
exigentes, o que gerou inúmeras versões para o café, como o café
descafeinado, o orgânico, o granulado, o solúvel, o torrado, o moído, o
café suave, o forte e o extraforte. Sua origem é estimada em cerca de
mil anos e está associada aos árabes, que foram os primeiros a
cultivar essa fruta, na região de Kafa, no Oriente Médio, a qual é
conhecida como o berço do café, tendo até emprestado o nome para
essa bebida. Conforme os primeiros registros, o consumo do café
começou na Etiópia. Hoje, quando se fala em Etiópia, as pessoas
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vêem um país pobre, mas a Etiópia foi um dos países mais ricos de
todos os continentes. Quando um pastor percebeu que suas cabras
gostavam de comer um fruto pequenininho e vermelho, e, logo após
as refeições, as cabras encontravam-se mais resistentes e espertas,
foi que ele resolveu experimentar o fruto, esmagou-as com manteiga e
fez uma pasta. Ele conheceu os primeiros estimulantes do café.

Em meados de 1727, o café começou a ser cultivado nas terras
brasileiras, expandindo-se pelas regiões do Maranhão, do Ceará, do
Vale do São Francisco, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Mas foi
em terras férteis, terra roxa, de São Paulo, que o café demonstrou seu
verdadeiro potencial econômico. A partir de 1920, o Brasil começou a
ocupar o 1º lugar no mundo como exportador de café, posição esta
que mantém por muitos anos e que ligou o seu nome de maneira
definitiva à imagem do café.

Ressalto a importância da Epamig, que completa 34 anos em 2008,
e é vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
ao promover, planejar, coordenar e executar as atividades de
pesquisa e experimentação agropecuária no Estado, gerando
soluções tecnológicas para o agronegócio mineiro. Suas pesquisas
têm produzido relevantes resultados para a promoção do café do
Brasil. A Epamig possui um corpo técnico especializado e capacitado
para o desenvolvimento das soluções para os agricultores do Estado
e, conforme dados fornecidos por ela, 2,8 milhões de sacas de café
que são beneficiadas em Minas são estimadas para este ano, sendo
que o Estado possui mais de 677 Municípios produtores de grão.

Conforme dados do IBGE, o número de empregos gerados
indiretamente com o café gira em torno de 3,5 milhões de pessoas,
sendo um dos setores que mais empregam. É claro que ainda existem
inúmeros desafios a serem vencidos pelo agronegócio, em especial o
café, com a valorização do nosso produto no exterior e a certificação
do nossos variados tipos de grãos.

Recebi um convite para participar, na fazenda experimental, do
primeiro certificado. Então, com muito prazer, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, meu querido amigo, com certeza estaremos juntos lá, presentes
nessa data tão importante para o Brasil e principalmente para a nossa
querida Minas Gerais.
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Informo, ainda, que no último dia 27 foi assinado pelo Presidente
Lula a medida provisória que estabelece novos critérios para
renegociação das dívidas do produtor rural. Essa medida foi fruto de
uma luta incansável de todos nós, Deputados Estaduais e Federais da
bancada mineira, e o primeiro evento da Comissão de Política
Agropecuária nesta Casa foi para tratar disso. No início do ano
passado, fizemos o evento e, graças a Deus, conseguimos sensibilizar
o governo para tratar dessa situação. Sabemos que metade da dívida
do produtor rural mineiro está no mercado do café. É muito importante
a luta desta Casa para dar a esses produtores condições de pagarem
dignamente suas dívidas e dar continuação a esse trabalho.

Com essa medida, o cafeicultor também será beneficiado com as
condições de liquidação ou também terá possibilidade de renegociar
suas dívidas. Os descontos são proporcionais ao valor da dívida, e os
agricultores que puderem liquidar a dívida contraída terão desconto de
5% a 25% sobre o saldo devedor até 2010. Já os cafeicultores que
optarem por negociar seu saldo devedor terão o novo prazo de 12
anos, com pagamento até 2020 e taxa efetiva de juros de 7,5% ao ano
a partir de 1º de maio.

Foi aprovado requerimento na nossa Comissão para trazer técnicos
de Brasília para darem todos os esclarecimentos a respeito de como
serão os descontos e as formas de pagamento. De antemão, faço o
convite a todos para participarem desta reunião.

No Estado de Minas, o café representa 70% da renda bruta das
propriedades da região Sul, sendo responsável pelo crescimento da
região e aumentando o comércio local. Diante desses dados,
percebemos a capacidade e o potencial de Minas Gerais em oferecer
café de altíssima qualidade, tanto para o País quanto para o exterior.
Obrigado.

Palavras do Secretário Gilman Viana Rodrigues
Boa-tarde a todos. Meu cumprimento pessoal às senhoras e aos

senhores, é um prazer vê-los aqui. Caro Deputado Doutor Viana, Vice-
Presidente desta Casa, muito obrigado; caro Deputado Vanderlei
Jangrossi, generoso Presidente da Comissão de Política Agropecuária
da Assembléia, que nos brinda promovendo esta reunião; caro
Baldonedo, Presidente da Epamig e diligente executivo do sistema
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operacional da agricultura do Estado de Minas Gerais; Deputado
Dalmo Ribeiro, um abraço e obrigado pela sua presença; demais
companheiros da Secretaria e da Epamig, pesquisadores e
inteligências do agronegócio mineiro, a Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento não poderia deixar de estar presente em
um ato de sua afiliada Epamig, seu braço da pesquisa. Ao se
comemorar algum evento relativo à Epamig, sobretudo aniversário, a
família inteira é atingida. E aos dois Diretores, Guerra e Enílson, um
abraço.

A estrada que percorremos é de busca de resultados. A presença do
Sr. Baldonedo, como Presidente do conselho nacional das empresas
de pesquisa do País, significa a percepção, de fora de Minas Gerais,
do que somos em termos de pesquisa agropecuária. É óbvio que se
fosse uma empresa apagada, indiferente, não seria percebida. Os
valores, sobretudo os talentos só são referendados quando quem está
fora do núcleo da atividade percebe a energia e a qualidade do que é
criado e do que é proposto, que é perceptível na comunidade. É essa
a fotografia da Epamig no contexto da pesquisa brasileira.

Passamos por grandes dificuldades e hoje estamos em uma rota
vigorosa de recuperação, buscando entrar, em curto prazo, em uma
rota de geração de altos produtos. Sem dúvida, enfrentamos desafios
fantásticos. É impressionante como a vida - e não só a humana, mas
a vida biológica de modo geral - se desenha com mutações a cada
dia, exigindo novos conhecimentos, adequações, inovações e geração
de novos produtos. Isso é exigido porque o ambiente muda. Um
macroambiente que nos está perseguindo chama-se mudança
climática. Como vamos conviver com a mudança climática? De onde
tiraremos o alimento para a sociedade, a partir de condições
diferentes das que se praticam hoje? Pode o conhecimento avançar
no futuro e prever qual a equação da produção de amanhã, se as
condições de produção estarão diferentes? É preciso que o talento
seja acionado em busca dessas alternativas. E isso se chama
pesquisa, investigação. É nessa estrada que andamos com a Epamig,
pesquisando, descobrindo, trabalhando e produzindo, encontrando em
seus auxiliares o instrumento mais valioso na conquista de seus
resultados. Não há instituição que seja rica por seu nome; a instituição
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é rica pelos valores humanos que contém. São os talentos, as
pessoas e a postura de cada um que valorizam a instituição. Não é o
discurso, mas o ato; não é a aparência, mas a percepção. Nessa vida,
nossa vitrine é avaliada por quem nos vê, não pelo que falamos.

A Epamig, inserida no contexto das quatro coligadas da Secretaria
de Agricultura, faz parte de um governo moderno, de Aécio Neves,
que trata com muito apreço os recursos humanos e a gestão com a
obsessão de aplicar mais recursos em benefício da população e
menos recursos com quem pratica esses benefícios obrigatórios.
Nessa trajetória, Minas se destaca com eficiência, qualidade e
respeitabilidade; sem impor, mas, com muita clareza, praticando o que
é correto, no interesse de todos.

No sistema da agricultura há mais três fatos, não só notórios, mas
também peculiares do tempo atual. O Sistema de Defesa Sanitária,
cujo órgão executor em Minas Gerais é o IMA, tem um sistema
nacional das entidades estaduais que se chama Fonesa e cujo
Presidente é um mineiro: o Presidente do IMA. O Sistema de
Assistência Técnica e Extensão Rural - em Minas Gerais, a Emater -
também tem um sistema nacional que se chama Associação Brasileira
de Assistência Técnica e Extensão Rural - Asbraer - e cujo Presidente
também é um mineiro: o Presidente da Emater. Também existe um
Conselho Nacional de Secretários de Estado de Agricultura, que
coordena e reúne todos os Secretários de Agricultura do País, cujo
Presidente é também um mineiro: esta pessoa que lhes fala, o
Secretário de Agricultura de Minas Gerais. Digo isso com discrição,
pois não falaria para me elogiar, mas para demonstrar que Minas tem
uma análise de confiança de seus pares. É essa estrada que Minas
trilha, colaborando com o Brasil. Mas colaborando com trabalho e
solidariedade; não compartilhando com coisas impróprias ou
indevidas, mas sim defendendo e sendo teimoso com o que é correto;
insistindo e tendo naturalidade em fazer prevalecer as atitudes e
ações de interesse da coletividade.

Sermos homenageados nesta Casa, Deputados, é para nós uma
consagração. Para nós, agricultores, é o ápice do carinho e da
promoção sermos homenageados por esta brilhante, eloqüente e
qualificada Casa do povo mineiro, que é a Assembléia Legislativa do
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Estado de Minas Gerais.
Gostaria de falar-lhes mais uma coisa. A nossa presença como

homenageados - falo “nossa” puxando um pouco da brasa da Epamig
para a Secretaria - está trazendo uma fotografia nova ao produtor rural
do País. Estamos deixando de ser passageiros de segunda classe no
trem da sociedade brasileira para galgar o estribo da primeira classe,
fruto do trabalho, da persistência e da dedicação do produtor rural.
Estamos preparados e nos preparando mais, para não ficarmos em
desigualdade com qualquer arauto do meio urbano, que trata o meio
rural deixando-o para depois. No meio rural, somos nós. Somos parte
do sucesso do Brasil, parte importante, e não abrimos mão dele.

Deputados, novamente agradeço-lhes este reconhecimento. Tenho
certeza de que nenhum de nós precisa se preocupar em se sentir
menor, o mundo já nos enxerga como grandes. Muito obrigado.

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

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Baldonedo Arthur
Napoleão, Presidente da Epamig, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “O grande sucesso
de Minas Gerais na produção de café muito se deve à contribuição de
uma empresa dedicada à pesquisa de novas tecnologias e a ações de
apoio ao produtor rural, visando à ampliação e ao desenvolvimento do
agronegócio. A homenagem do Parlamento mineiro à Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - pelo inestimável
trabalho realizado pela cultura cafeeira no Estado”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o
Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da Comissão de Política
Agropecuária da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem, que teve o apoio
unânime dos membros desta Casa, para que também nos acompanhe
na entrega da placa. Também convida o Sr. Gilman Viana, Secretário
de Agricultura, um dos homenageados da tarde de hoje, e o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, um dos líderes e grande defensor da cafeicultura,
não só no Sul de Minas, como em toda Minas Gerais.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão
Gostaria de cumprimentar os Exmos. Srs. Deputados Doutor Viana,

1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, aqui
representando o Presidente Alberto Pinto Coelho; Vanderlei Jangrossi,
Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e
autor do requerimento que deu origem a esta solenidade; Dalmo
Ribeiro Silva, também grande líder da agropecuária do nosso Estado;
os Srs. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Enilson Abrãao e Luiz Carlos Guerra,
meus colegas de diretoria da Epamig; todos os funcionários técnicos e
administrativos desta Casa; os pesquisadores, o pessoal técnico e
administrativo da Epamig que aqui comparecem nesta tarde tão
importante para a empresa; e, na pessoa do jornalista João Carlos
Amaral, meu conterrâneo da região de Barbacena, todos os jornalistas
presentes, representantes da imprensa, gostaria de dizer, Deputado
Vanderlei Jangrossi, que a Comissão de Agricultura, com essa
decisão unânime de prestar homenagem à Epamig em comemoração
ao Dia Mundial do Café, toca profundamente o coração de todos que
trabalharam e trabalham nessa empresa na área da pesquisa. Quero
que V. Exa. saiba que muitos funcionários da Epamig se encontram
presentes. Paramos hoje o nosso expediente para estarmos aqui, a
fim de receber esta homenagem muito carinhosa, conforme disse o
nosso Secretário Gilman Viana Rodrigues. Colocaremos essa placa
no gabinete da diretoria e mostraremos a todos que, para nós, a
manifestação da Assembléia Legislativa é realmente muito importante
e uma marca expressiva de reconhecimento ao trabalho que a Epamig
vem realizando. Agradeço ao Secretário Gilman Viana Rodrigues,
nosso chefe e líder, a presença entre nós, que, comparecendo e
participando deste momento tão importante para a nossa empresa,
demonstra um ato carinhoso para com a Epamig.

No início do governo Aécio Neves, tive, já há algum tempo, a
oportunidade de falar nesta tribuna sobre a situação da Epamig, que
era dramática. A dívida encontrada correspondia a seis vezes o
patrimônio da empresa. Hoje, Srs. Deputados, ela é igual a zero,
graças ao Governador Aécio Neves, que entendeu, ainda antes de
tomar posse, que a Epamig era muito importante e que precisava,
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portanto, de um grande apoio do Governador para ficar de pé como se
encontra hoje, trabalhando, produzindo e avançando muito em
benefício da agropecuária do Estado. Além do minério, ou seja, da
estrutura minerária, a produção de alimento é uma outra grande
vocação de Minas Gerais.

Neste momento, quero dizer aos Srs. Deputados que o nosso
Secretário Gilman Viana Rodrigues tem uma parcela de contribuição
no processo de revitalização da nossa empresa. Sua liderança,
credibilidade, respeitabilidade e prestígio com o Governador tem sido
decisivos para que a Epamig resolva diversos problemas crônicos e
antigos, de quase 20 anos - como a sua dívida -, e avance. Hoje, na
Epamig, costumo dizer aos nossos dirigentes e funcionários que não
temos mais a nossa frente a gigantesca montanha de dívidas, temos o
céu aberto, azul, para cumprir a missão institucional da empresa, dar
retaguarda ao agronegócio do nosso Estado, com a pesquisa que
garante alimento de qualidade e com preço acessível a toda a
população.

Secretário Gilman, quero dizer que aqui, na Casa do povo de Minas,
à qual tive o privilégio de servir por duas vezes como Deputado, que a
presença de V. Exa. entre nós, nosso líder maior, é muito expressiva e
simpática para a Epamig.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -
completa 34 anos no próximo dia 6 de agosto. Vinculada à Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem como
finalidade promover, planejar, coordenar e executar as atividades de
pesquisa e experimentação agropecuária no Estado, gerando
soluções tecnológicas para o agronegócio mineiro.

Criada em 1974, a Epamig incorporou os anseios da época de
crescimento e desenvolvimento da agricultura mineira, com base na
pesquisa científica e no apoio aos produtores rurais. A partir desse
princípio nobre, foi pioneira no País e provocou a criação de empresas
semelhantes em outros Estados brasileiros. Com um corpo técnico
formado por pesquisadores graduados e especializados em escolas
importantes do Brasil e do exterior, a Epamig gera tecnologias e cria
soluções para os principais problemas da agricultura mineira.
Atualmente conta 1.016 empregados, entre eles 215 pesquisadores.
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A importância da Epamig para a sociedade é inegável. Primeiro,
para o produtor rural, ao contribuir para sua sobrevivência, seu
desenvolvimento e fixação no campo, por meio da evolução das
práticas agrícolas e sua adaptação às várias diferenças regionais.
Para o consumidor, o trabalho de pesquisa da Epamig é
imprescindível, com a melhoria da qualidade dos produtos, maior
oferta e redução de preços. Deve-se destacar a contribuição de todo o
trabalho efetuado nesses quase 34 anos para que a produção agrícola
de Minas Gerais alcançasse posição de destaque no cenário nacional.
Os programas de pesquisa da Epamig, como cafeicultura, grandes
culturas, fruticultura, olericultura, produção de bovinos, aqüicultura,
silvicultura e meio ambiente, floricultura, processamento agroindustrial
e agroenergia, contemplam as principais demandas do Estado. Os
resultados de suas pesquisas elevam o padrão da agropecuária
mineira, que a cada ano melhora sua posição no “ranking” da
economia nacional com a conquista de posições de destaque.

Para desempenhar melhor seu trabalho, a Epamig está distribuída
estrategicamente pelo Estado, com sua sede administrativa em Belo
Horizonte, 5 centros tecnológicos localizados no Sul de Minas, Zona
da Mata, Centro-Oeste, Norte de Minas, Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba, 22 fazendas experimentais, 1 estação experimental e 3
núcleos tecnológicos. A Epamig administra, ainda, o Instituto de
Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, e o Instituto Técnico de
Agropecuária e Cooperativismo, em Pitangui.

Nas unidades da Epamig, são realizadas pesquisas, trabalhos de
campo, análises laboratoriais e difusão de tecnologia, por meio de
palestras, dias de campo, cursos e treinamentos de produtores. Por
meio das publicações técnicas como o Informe Agropecuário, boletins
técnicos, entre outros, a Epamig repassa o conhecimento gerado para
produtores, empresários, Prefeituras, escolas e universidades de
ciências agrárias.

O café apresenta grande importância no cenário mundial. O
movimento financeiro da cadeia do café no mundo gira em torno de
US$35.000.000.000,00 por ano, considerando-se o fluxo do produto
do país de origem ao consumidor final, no país importador. O Brasil é
o maior produtor, maior exportador e 2º maior consumidor de café do
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planeta - em 1º lugar, estão os Estados Unidos. As receitas cambiais,
em 2006, representaram US$3.200.000.000,00 com a exportação de
27 milhões de sacas de 60kg de café beneficiado. Em 2007, o
consumo interno representou 17 milhões de sacas, com estimativas
de chegar-se a 21 milhões de sacas em 2010. A produção nacional de
café, em 2008, deverá passar de 45,5 milhões de sacas de café
beneficiado, superior em 35% à safra passada. Desse volume, a
produção do café arábica representa 76,2% da produção do País,
tendo como maior produtor o Estado de Minas Gerais, com 65,8%. A
produção estimada para o Estado de Minas Gerais, neste ano, é de
22,9 milhões de sacas de café beneficiado, o que representa um
incremento da ordem de 47,8%, comparado com a safra de 2007.

O Brasil possui 12 Estados, com 1.900 Municípios produtores de
café, num total de 370 mil cafeicultores - é o maior país do mundo na
produção de café -, 1 milhão de trabalhadores fixos na lavoura e 1
milhão na indústria e no comércio de café, 5 milhões de famílias
dependentes da cultura, totalizando cerca de 8 milhões de empregos
diretos e indiretos. Em Minas Gerais, são 677 Municípios - dos 853 de
Minas - produtores de café, mais de 90 mil propriedades, num total de
1.200.000ha plantados e mais de 3 bilhões de plantas. O número de
empregos diretos e indiretos gerados pelo café em Minas Gerais é de
aproximadamente 3.500.000 pessoas, segundo dados do IBGE,
sendo um dos setores com maior capacidade de geração de
empregos do País, se não for o maior.

Mas inúmeros desafios ainda precisam ser vencidos no agronegócio
do café, destacando-se a valorização qualitativa do café brasileiro por
meio da estratégia de “marketing” mundial, consolidação do processo
de certificação dos cafés brasileiros e apoio à pesquisa na geração de
novas tecnologias, visando à redução de custos e à satisfação das
exigências crescentes dos consumidores de todo o mundo.

Minas Gerais possui capacidade real e potencial para oferecer cafés
especiais e também ampliar a oferta de cafés de qualidade superior.
Minas assume, desde 1980, a liderança nacional e é responsável por
quase 50% da produção do País. Se o Estado de Minas Gerais fosse
um país, seríamos o 2º maior produtor de café do mundo, já que o 1º
continua sendo este país chamado Brasil. Na região Sul de Minas, a
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cultura do café representa cerca de 40% da arrecadação de ICMS,
comparável à arrecadação da indústria e à do comércio juntas. As
riquezas geradas pela cafeicultura possibilitaram o desenvolvimento e
a industrialização de muitas regiões. O programa de pesquisa em
cafeicultura da Epamig tem como objetivo gerar e adaptar tecnologias
para ampliação e desenvolvimento do agronegócio do café,
principalmente em Minas Gerais. Para tanto, conta com várias linhas
de pesquisas. Quais são as pesquisas que a Epamig faz em café?
Melhoramento genético de “Coffea arabica” e “Coffea canephora”,
manejo e tratos culturais, manejo integrado de pragas e doenças,
colheita e pós-colheita de café, socioeconomia, cafeicultura orgânica,
entre outras. Os recursos financeiros para o Programa Cafeicultura
em 2007 e 2008 superam R$4.000.000,00, provenientes de várias
fontes financiadoras de pesquisa. Nesse programa estão envolvidos
31 pesquisadores, distribuídos em quatro centros tecnológicos, onde
são conduzidos trabalhos de pesquisa nas várias áreas do
conhecimento.

A Epamig é o maior centro de pesquisa de café do Brasil. Conta com
31 pesquisadores, quase todos doutores, que se dedicam
exclusivamente à pesquisa do café durante uma vida inteira. Para as
atividades de pesquisa e de transferência e difusão de tecnologias, a
Epamig conta com laboratórios de qualidade, de manejo integrado de
pragas e doenças do cafeeiro e de análises de solo e foliar. Conta,
ainda, com seis fazendas experimentais, especializadas em café,
localizadas em Três Pontas, Lavras, São Sebastião do Paraíso,
Machado, Patrocínio e Oratórios, este na Zona da Mata, totalizando
200ha plantados de café, além de campos experimentais no Médio
Jequitinhonha e em outras localidades no Estado. Como destaque do
programa nos últimos dez anos, pode-se mencionar o lançamento de
11 cultivares de café. Nesse período foram disponibilizadas 200t de
sementes de cultivares melhoradas. Essa quantidade seria suficiente
para a renovação de 10% do parque cafeeiro mineiro.

Amanhã, Sr. Presidente, no Dia de Campo Café com Leite, em Três
Pontas, na fazenda experimental da Epamig, será lançada uma
cultivar de café arábica chamada “Travessia”, em homenagem ao
trespontano Milton Nascimento. Essa é uma maneira de a Epamig
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agradecer ao povo de Três Pontas a acolhida à nossa unidade
instalada lá há muitos anos. Para impulsionar o desenvolvimento da
cafeicultura mineira e dos demais Estados cafeicultores, a Epamig
difunde suas pesquisas sobre essa cultura em vários eventos: dias de
campo, palestras técnicas, cursos de atualização, entre outros. Ainda
como fruto das pesquisas realizadas, a Epamig publica artigos
científicos em revistas nacionais e internacionais, publica livros,
manuais, boletins e circulares técnicas, além do tradicional “Informe
Agropecuário”. Todo esse material é disponibilizado a produtores,
empresários, técnicos, consultores, pesquisadores, universitários,
Prefeituras, enfim, a todos os que vêem nessa cultura um dos pilares
da economia mineira e brasileira. Esse trabalho da Epamig é para
todos os que continuam acreditando nesse extraordinário potencial do
nosso café. Gostaria, neste momento, de agradecer à Assembléia
Legislativa por ter interrompido o seu trabalho ordinário nesta tarde
para comemorar o Dia Mundial do Café, transcorrido no dia 24 de
maio. Quero agradecer à Comissão de Agricultura da Casa, assim
como a todos os membros. Deputado Vanderlei Jangrossi, gostaria
que V. Exa. levasse a todos o nosso agradecimento e o nosso abraço,
já que foi uma iniciativa da Comissão, aprovada por unanimidade.
Faço esse agradecimento na pessoa do Deputado Vanderlei
Jangrossi, que já nos convidou para virmos aqui participar de uma
reunião dessa Comissão e apresentar as outras linhas de pesquisa
que a Epamig faz e, ao mesmo tempo, fazermos uma prestação de
contas do que a Epamig está fazendo nos 10 programas de pesquisa.
Será também uma oportunidade para que os Deputados conheçam o
que Minas hoje significa na área da pesquisa agropecuária. Quero,
portanto, agradecer, em nome de todos os 1.016 funcionários,
empregados, pesquisadores da Epamig, essa carinhosa e expressiva
homenagem que significa muito para todos nós que trabalhamos
dedicadamente nesse governo Aécio Neves, sob o comando do
Secretário Gilman Viana Rodrigues, para ajudar a nossa agropecuária
a ser mais competitiva, continuar gerando emprego e renda para esse
milagroso produtor rural de Minas Gerais e do Brasil.

Encerro minhas palavras passando às mãos do Presidente três
volumes inéditos do glossário de termos utilizados na cafeicultura. É
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um documento inédito no Brasil. Quero passar um ao Presidente da
Mesa e dois volumes ao Deputado Vanderlei Jangrossi. Também
ofereço um brinde ao Presidente da Mesa de um café 100% arábica,
tipo exportação, puro de origem, torrado e moído, da Fazenda de
Machado. Aproveito essa apresentação do café para dizer que ele só
é encontrado e consumido na Europa, nos Estados Unidos e no
Japão. Mas, a partir deste ano, dentro do Plano de Sustentabilidade
Financeira, a Epamig vai colocar no mercado este café 100% puro,
mineiro, de qualidade, à venda para a população de Minas Gerais,
mas em escala pequena, porque nosso trabalho é de pesquisa. Não
posso perder a oportunidade de dizer também que, pela primeira vez,
vamos oferecer ao mercado 10 mil garrafas de vinho fino tinto seco da
uva “Syrah”, de alta qualidade, produzido em João Pinheiro. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir as músicas “Aquarela

do Brasil”, “Peixe Vivo” e um “pout-pourri” de “Canção da América” e
“Bem-te-vi”, que serão apresentadas pelo Sgt. Job Lopes, saxofonista
da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais.

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

Exmo. Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, que,
neste instante, se encontra dando entrevista; Sr. Baldonedo Arthur
Napoleão, Presidente da Epamig e do Consepa, na pessoa de quem
cumprimento todos os demais funcionários, trabalhadores e
pesquisadores da nossa querida Epamig; prezado Deputado Vanderlei
Jangrossi, Presidente da Comissão de Política Agropecuária da nossa
Assembléia, que foi a autora do requerimento que suscitou esta
homenagem. Parabéns a V. Exa. e a todos os membros da Comissão
por essa iluminada idéia. Com muita alegria, cumprimento o nosso
amigo Deputado Padre João, Vice-Presidente da Comissão de Política
Agropecuária desta Casa; o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, grande
defensor da cafeicultura no Sul de Minas e em todo o Estado de Minas
Gerais; o Deputado Antônio Genaro. Cumprimento também o Sarg.
Job Lopes, que, com muito brilhantismo, com seu saxofone, nos
presenteou com essas músicas maravilhosas; a imprensa; todos que
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nos acompanham nas galerias e pela TV Assembléia; os funcionários
da Casa; senhoras e senhores.

A comemoração do Dia Nacional do Café é profundamente
significativa para o povo brasileiro e, em especial, para o de nosso
Estado, pela nossa posição de liderança no mercado cafeeiro
nacional. Nossa história e nossa cultura tornaram-se profundamente
identificadas não só ao plantio e à exportação do café como ao hábito
de seu consumo. Depois de momentos alternados de altos e baixos
na pauta econômica e mesmo no prestígio social da bebida, vivemos
um momento de plena recuperação de sua imagem social e
econômica. Se o café já não é mais visto como causador de estresse
e distúrbio do sono, mas como ativador do cérebro e da circulação do
sangue e tônico do coração, também o País deixou de dominar o
mercado mundial, mas continua líder na produção, agora com mais
atenção à qualidade e às peculiaridades do produto. Destinado a
consumidores mais exigentes, apresenta versões bem diversificadas:
forte, suave, extraforte, orgânico, liofilizado, granulado, solúvel,
torrado e moído, num amplo leque de escolhas possíveis. Para que
Minas Gerais incorporasse novas regiões produtoras e atuasse no
filão de consumo mais sofisticado, foi decisiva a atuação da nossa
querida Epamig. Adaptando alternativas tecnológicas, oferecendo
capacitação técnica e insumos qualificados aos agricultores,
especialmente na cafeicultura, a Epamig está na origem do
aprimoramento da qualidade do produto mineiro. Minas Gerais, à
frente da produção nacional, vem apresentando volume e qualidade
crescente em seus grãos, e parte importante dessa cultura é obtida
pela agricultura familiar, fixando o homem à terra, gerando riqueza e
mantendo no local mão-de-obra e força de trabalho. Uma agricultura
moderna, inserida na economia mundial e atenta aos gostos do
consumidor, passou, nos últimos anos, a caracterizar a atividade no
Estado.

Café de alta qualidade é produzido hoje no Sul de Minas, no
cerrado, na Zona da Mata e em outras regiões, alavancando as
possibilidades de Minas no mercado internacional. Novos desafios se
descortinam para o setor, como a necessidade de maior
industrialização do produto, já que, embora primeiros na produção de
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grãos, perdemos para São Paulo a condição de maiores
beneficiadores. A valorização em Minas, por outro lado, do café
orgânico, nos promete um futuro promisssor. Embora incidindo em
custos maiores de produção, cresce a um importante ritmo graças à
demanda por produtos saudáveis e ecologicamente corretos.
Promove, assim, o desenvolvimento sustentável, imprescindível na
articulação de políticas econômicas e sociais. Certos de que Minas
Gerais conta com uma ampla perspectiva de crescimento do setor,
sobretudo pelo apoio da Epamig, pelo apoio geral do governo do
Estado, temos os melhores motivos de comemoração neste dia tão
especial. Que o café, cuja difusão pelo mundo, a partir da Europa,
reuniu escritores e filósofos em torno de sua degustação, fazendo-os
criar ou refletir melhor, continue nos dando o mesmo prazer, a mesma
energia, ao mesmo tempo em que continue promovendo a riqueza de
Minas e do Brasil. Muito obrigado.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2008
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio e Inácio Franco, membros
da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença dos
Deputados Lafayette de Andrada e Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.139/2008, no 1º turno (Deputado Inácio
Franco); 2.317 e 2.283/2008, no 1º turno (Deputado Domingos Sávio).
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 2.139/2008
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com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Inácio Franco). Os pareceres sobre os Projetos de
Lei nºs 2.283 e 2.317/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Domingos Sávio. O Projeto de Lei nº 2.179/2008 é retirado da pauta,
por não cumprir pressupostos regimentais. 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, é rejeitado o Requerimento nº 2.418/2008 e é aprovado o
Requerimento nº 2.419/2008. 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.
Ademir Lucas, Presidente - André Quintão - Ivair Nogueira - Inácio

Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
MENSAGEM Nº 219/2008

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

submeter ao exame de seus pares dessa egrégia Casa Legislativa,
projeto de lei que altera as Leis n° 13.085, de 31 de dezembro de
1998, nº 14.695, de 30 de julho de 2003, nº 15.302, de 10 de agosto
de 2004, nº 15.304, de 11 de agosto de 2004, nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005 e n° 16.190, de 22 de junho de 200 6.

A proposta trata especialmente de ajustes necessários nas leis
instituidoras de carreiras dos diversos grupos de atividades do Poder
Executivo, tanto quanto das que estabelecem tabelas de vencimento,
promovendo, a um só tempo, a valorização do servidor sem
comprometer o equilíbrio orçamentário e financeiro, conforme
enfatizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG -, à
qual compete o desenvolvimento e a execução de políticas públicas
de recursos humanos.

Desta forma, as alterações objetivam promover o reajuste da



39

Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual – GDPI - e da
tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, cujos integrantes compõem núcleo
especializado e estratégico de gestão no âmbito do Poder Executivo
(arts. 1° e 7°); harmonizar as regras de ingresso n a carreira de Agente
de Segurança Penitenciário com o entendimento jurisprudencial sobre
a espécie, consolidado na Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ (art. 2º); viabilizar novos ingressos, bem como o
desenvolvimento dos servidores da carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo por meio da ampliação do quantitativo de cargos (arts.
3º e 4º); readequar as normas de ingresso e da estrutura da carreira
de Auditor Interno e, finalmente, atribuir aos ocupantes de cargos das
carreiras de Técnico e Analista Fazendário de Administração e
Finanças melhoria com a ampliação do limite do cálculo da
Gratificação de Desempenho Individual – GDI - e, ainda, a criação da
GDI-reserva, conforme o disposto nos artigos 8º, 9º e 10.

Cumpre-me ressaltar que as medidas propostas estão em
consonância com o disposto no art. 19 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000.

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 Excelentíssimos Senhores Deputados à Assembléia
Legislativa do Estado a aquiescência à proposta, renovando os
protestos do meu elevado apreço.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.431/2008
Altera as Leis nº 13.085, de 31 de dezembro de 1998, nº 14.695 de

30 de julho de 2003, nº 15.302, de 10 de agosto de 2004, nº 15.304,
de 11 de agosto de 2004, nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005 e nº
16.190, de 22 de junho de 2006.

Art. 1º - O § 1º do art. 16 da Lei nº 13.085, 31 de dezembro de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação, retroagindo seus efeitos
financeiros a 1º de janeiro de 2008:

“Art. 16 - (...)



40

§ 1º - A GDPI será atribuída aos servidores em efetivo exercício,
mensalmente, mediante pontuação aferida com base em avaliação de
desempenho individual e institucional, tendo como limite máximo mil
pontos por servidor, correspondendo cada ponto a cinqüenta e cinco
milésimos por cento do valor básico do grau J da faixa de vencimentos
da classe IV da tabela constante no Anexo II desta lei.”.

Art. 2º - O § 3º do art. 9º da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)
§ 3º - A comprovação das condições previstas no § 2º deste artigo

será feita pelo candidato no ato da posse.”.
Art. 3º - Ficam criados oitocentos cargos da carreira de Agente de

Segurança Socioeducativo, de que trata a Lei nº 15.302, de 10 de
agosto de 2004, pertencente ao Grupo de Atividades de Defesa Social
do Poder Executivo.

Art. 4º - A estrutura da carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo, constante no Anexo da Lei nº 15.302, de 2004, passa
a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 5º - O “caput” do art. 15 da Lei nº 15.304, de 11 de agosto de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 - O concurso público para ingresso na carreira de Auditor
Interno poderá conter as seguintes etapas sucessivas:”

Art. 6º - A estrutura da carreira de Auditor Interno, constante no item
I.2 do Anexo I da Lei nº 15.304, de 2004, passa a vigorar na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 7º - A tabela de vencimento básico da carreira de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental, constante no item III.1
do Anexo III da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, passa a
vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2008, na forma do Anexo III desta
lei.

§ 1º - O acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação da
tabela a que se refere o “caput” será deduzido da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI, de que trata o art. 10 da Lei nº 15.961,
de 2005.

§ 2º - Em decorrência do disposto no § 1º, fica extinta, a partir de 1º
de janeiro de 2008, a Vantagem Temporária Incorporável - VTI para a



41

carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão
Governamental.

Art. 8º - O “caput” e o § 2º do art. 17 da Lei nº 16.190, de 22 de
junho de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -
GDI - para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005, cujo limite máximo
mensal será de 40% (quarenta por cento) do vencimento do valor
atribuído ao vencimento básico do grau J do nível V das respectivas
carreiras, observada a tabela correspondente à carga horária do
servidor.

§ 2º - A GDI será atribuída em cotas-GDI, sendo que o valor de cada
cota-GDI será equivalente a 47,17% (quarenta e sete vírgula
dezessete por cento) do valor da cota - GEPI.”

Art. 9º - O art. 18 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 - A GDI de que trata o art. 17 da Lei nº 16.190, de 2006, será
incorporada aos proventos de aposentadoria e pensão dos servidores
ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005,
desde que percebida, conforme o caso, pelos períodos de tempo
estabelecidos na alínea “c” ou no parágrafo único do art. 7º da Lei
Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.”

Art. 10 - A Lei nº 16.190, de 2006, fica acrescida do seguinte art. 18-
A:

“Art. 18-A - Observado o limite previsto no “caput” do art. 17, os
servidores ocupantes de cargo efetivo das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças e os detentores de função pública
posicionados como TFAZ e AFAZ poderão perceber GDI – Reserva,
nos termos de regulamento, que especificará as condições e os
critérios para sua atribuição e pagamento.”.

Art. 11 - Ficam revogados:
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I - os §§ 1º e 4º do art. 17 da Lei nº 16.190, de 2006;
II - o inciso IV do § 1º e o § 3º do art. 14 da Lei nº 15.302, de 2004; e
III - o inciso IV e o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 15.304, de

2004.
Art. 12 - Os efeitos do disposto nos arts 8º, 9º e 10 e inciso I do art.

11 retroagem a 1º de janeiro de 2008.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I
(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2008)

“Anexo
(Arts. 1º, parágrafo único, 19 e 24 da Lei nº 15.302 , de 10 de agosto

de 2004)
  * - A tabela referente a Estrutura da Carreira de Agente de
Segurança Socioeducativo - carga horária de trabalho: 40 horas
semanais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.6.2008.

Anexo II
(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2008)

“Anexo I
(Parágrafo único do art. 1º da Lei n° 15.304, de 11  de agosto de 2004)
  * - A tabela referente ao subitem I.2 - Estrutura da Carreira de Auditor
Interno - carga horária de trabalho: 40 horas semanais foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.6.2008.

Anexo III
(a que se refere o art. 7° da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO III
(Inciso III do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de d ezembro de 2005)

  * - A tabela referente ao subitem III. 1 - Carreira de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental - carga horária: 40 horas
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.6.2008.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Domingos

Sávio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 219/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.431/2008), do Governador do
Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 2.432 a 2.436/2008 - Requerimentos nºs 2.522 a
2.548/2008 - Requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, Elmiro
Nascimento e outros, Paulo Cesar e outros e Padre João (3) e da
Deputada Ana Maria Resende (6) - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Turismo, de Segurança Pública, do Trabalho e de
Assuntos Municipais e do Deputado Mauri Torres - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Getúlio Neiva, Fábio
Avelar, Doutor Viana e Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Paulo Cesar e outros, Elmiro Nascimento e outros e Padre
João (3) e da Deputada Ana Maria Resende (6); deferimento -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Domingos
Sávio; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - 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 - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves
- Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
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Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - 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 Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - A Presidência anuncia que, na última sexta-feira,

aniversariou o nobre Deputado Sargento Rodrigues. Em nome da
Mesa Diretora, desejamos-lhe muito sucesso e êxito e muitas
felicidades.

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

correspondência:
MENSAGEM Nº 219/2008

- A Mensagem nº 219/2008, que encaminha o Projeto de Lei nº
2.431/2008, foi publicada na edição anterior.

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 2.432/2008

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , passa a vigorar

com as seguintes alterações:
“Art. 20-A - Microprodutor rural é a pessoa física ou o grupo familiar

inscrito no Cadastro de Produtor Rural que exerça exclusivamente a
atividade de produtor rural e promova a saída de mercadorias de sua
produção para destinatário situado no Estado e com receita bruta
anual igual ou inferior a 136.000 Ufemgs (cento e trinta e seis mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 20-B - Produtor rural de pequeno porte é a pessoa física ou
jurídica inscrita no Cadastro de Produtor Rural, ou a pessoa jurídica
inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que exerça
exclusivamente a atividade de produtor rural e promova a saída de
mercadorias de sua produção para destinatário situado neste Estado,
com receita bruta anual superior ao valor de 136.000 (cento e trinta
seis mil) Ufemgs e até o valor de 272.000 (duzentas e setenta e duas
mil) Ufemgs.

(...)
Art. 20-D - (...)
I - o microprodutor rural que obtiver receita bruta anual igual ou

inferior a 75.500 (setenta e cinco mil e quinhentas) Ufemgs ficará
isento do imposto relativo às operações que realizar;

II - o microprodutor rural que obtiver receita bruta anual superior à
indicada no inciso I deste artigo até o limite de 136.000 (cento e trinta
e seis mil) Ufemgs apurará o ICMS pelo sistema normal, ficando o
valor do imposto a recolher, em cada mês ou operação, conforme o
caso, reduzido a 20% (vinte por cento) do saldo devedor.

(...)
Art. 20-I - O produtor rural de leite que promover saídas de leite de

sua produção em estado natural, em quantidade igual ou inferior a
657.000 (seiscentos e cinqüenta e sete mil) litros de leite, poderá optar
pela apuração do ICMS pelo sistema normal, ficando reduzido o
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imposto a recolher, por período de apuração ou por operação, aos
seguintes percentuais:

I - 5% (cinco por cento), quando a quantidade for de até 182.500
(cento e oitenta e dois mil e quinhentos) litros de leite.

II - 10% (dez por cento), quando a quantidade for superior a 182.500
(cento e oitenta e dois mil e quinhentos) litros e igual ou inferior a
328.500 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos) litros de leite.

III - 20% (vinte por cento), quando a quantidade for superior a
produção de 328.500 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos) e igual
ou inferior a 657.000 (seiscentos e cinqüenta e sete mil) litros de leite.

(...)
§ 3º - Para a apuração da quantidade anual de saída de leite em

estado natural, serão considerados todos os estabelecimentos do
produtor no Estado, e, para a fixação dos percentuais de redução
previstos neste artigo, será considerada a quantidade anual de saída
de leite no exercício imediatamente anterior.

§ 4º - Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer
do exercício, a quantidade de saída de leite será apurada
proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

§ 5º - Os abatimentos sob a forma de crédito restringir-se-ão aos
bens e serviços relacionados com a atividade de produção de leite.

§ 6º - O regulamento disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quando se tratar de produtor em início de atividade.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2008.
Domingos Sávio
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 o crédito presumido dos
produtores de leite.

O projeto de lei ora apresentado visa aperfeiçoar a legislação
tributária e a dirimir as dúvidas no tocante aos artigos que modifica.
Dessa forma, tendo em vista a necessidade de precisar o âmbito de
aplicação da norma legal, encaminha-se a alteração ora proposta,
consistente na referência à qualificação do microprodutor rural e de
produtor rural de pequeno porte, na definição de quem é isento nas
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operações que realizar e daqueles que não são isentos e do
percentual do imposto a ser recolhido.

- 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 2.433/2008
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de Oliveira, com sede no Município de Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade da Santa

Casa de Misericórdia de Oliveira, com sede no Município de Oliveira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 1º/1/1875, tem por finalidade manter o Hospital São Judas Tadeu,
com todas as suas especialidades médicas, cirúrgicas, obstétricas,
etc., de acordo com os princípios que regem a boa medicina. Promove
ainda o socorro aos enfermos, atendendo-os sem distinção de
nacionalidade, raça, cor, credo político ou religioso. Esse atendimento
é feito por meio de convênios firmados com entidades assistenciais ou
previdenciárias, públicas ou privadas, bem como por sistemas oficiais
de saúde pública, sujeitando-se todos os pacientes à observância do
regulamento interno do hospital.

O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à
aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.434/2008
Declara de utilidade pública a Associação do Clube Recreativo Rio

San de São Francisco, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



48

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Clube
Recreativo Rio San de São Francisco, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2008.
Zezé Perrella
Justificação: A referida entidade, sem fins lucrativos, foi constituída

com o propósito de prestar serviços à comunidade, promovendo
atividades sociais, cívico-culturais e desportivas. Dedica-se
especialmente ao futebol, podendo, ainda, desenvolver todas as
modalidades esportivas amadoristas, inclusive o futebol feminino.

Sua atuação propicia a integração da comunidade, principalmente
no segmento jovem, por meio de um lazer saudável.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.435/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Cultura Ítalo-Brasileira

do Estado de Minas Gerais - Acibra-MG -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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

Ítalo-Brasileira do Estado de Minas Gerais - Acibra-MG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2008.
Zezé Perrella
Justificação: A Associação de Cultura Ítalo-Brasileira do Estado de

Minas Gerais - Acibra-MG é uma sociedade civil de direito privado,
sem fins lucrativos, tem por finalidade favorecer e fortalecer a
integração entre brasileiros e italianos, sobretudo entre descendentes
de italianos e italianos que residem nos Estados de Minas Gerais,
Goiás e Tocantins; resgatar e incentivar a tradição, a cultura, o folclore
e a história italiana, buscando sempre um maior congraçamento entre
italianos, descendentes e simpatizantes; estimular e desenvolver
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atividades culturais, cívicas, recreativas, sociais e desportivas; criar
estrutura administrativa capaz de reunir e consolidar o acervo de suas
realizações.

A referida entidade está em pleno e regular funcionamento desde
2002, e sua diretoria é composta por pessoas de reconhecida
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela
Acibra-MG, espero contar com o apoio dos ilustres Deputados para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.436/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários S.O.S.

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

Voluntários S.O.S. Mata Verde, com sede no Município de Caxambu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação de Voluntários S.O.S. Mata Verde, em

pleno e regular funcionamento desde 1º/12/2003, no Município de
Caxambu, é uma entidade de caráter apartidário, aberta a todas as
pessoas com os mesmos interesses ecológicos, sem fins lucrativos e
sem limite de duração.

A Associação tem como objetivo preservar a natureza e combater a
degradação do meio ambiente. Para alcançar seus fins, promove
ações culturais e educacionais e organiza eventos para conscientizar
a sociedade, visando obter um ambiente equilibrado para o homem e
as demais espécies.

Pretende-se, com este projeto, assegurar-lhe melhores condições
para o desenvolvimento de suas atividades assistenciais, tendo em
vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de
27/7/98. Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.522/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja

formulado apelo ao Ministro dos Transportes e ao Presidente do
Conselho de Administração do DNIT com vistas a que sejam
implantados postos de pesagem de veículos nas principais rodovias
federais do Estado, principalmente na BR-040 e na BR-381. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.523/2008, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Club de Luz pela
comemoração dos seus 40 anos de fundação. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 2.524/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Paraopeba
pelas comemorações dos seus 96 anos de emancipação.

Nº 2.525/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Gouveia pela
comemoração dos seus 54 anos de emancipação.

Nº 2.526/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Sete Lagoas
pela comemoração dos seus 141 anos de emancipação.

Nº 2.527/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Várzea da
Palma pela comemoração dos seus 55 anos de emancipação.

Nº 2.528/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Buenópolis pela
comemoração dos seus 70 anos de emancipação.

Nº 2.529/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Lassance pela
comemoração dos seus 54 anos de emancipação.

Nº 2.530/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Virgem da Lapa
pela comemoração dos seus 59 anos de emancipação.

Nº 2.531/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Município de Carlos Chagas
pela comemoração dos seus 70 anos de emancipação. (- Distribuídos
à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.532/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Grupo Marilda pelas
comemorações dos seus 51 anos de fundação. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.533/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Primeira Linha” pelos
seus 11 anos de funcionamento. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.534/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Professores do
Estado de Minas Gerais pela realização do 10º Congresso do
Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais.

Nº 2.535/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jovem Eder Coimbra, vencedor
do "Soletrando 2008" da Rede Globo de Televisão, e ao Sr. Robson
Caires, Diretor da Escola Municipal Ramiro Lopes, de Padre Paraíso.
(- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.536/2008, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
enviado ao Governador do Estado e ao Presidente da Cemig pedido
de informações sobre a criação do consórcio Rio Minas Energia -
RME - sem autorização desta Casa Legislativa. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 2.537/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Hospital Samaritano, de
Governador Valadares, pela passagem dos seus oito anos de
fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.538/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Beneficência Social Bom
Samaritano, de Governador Valadares, pela passagem dos seus 60
anos de fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.539/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa ABC Valadares -
Artefatos de Borracha Coelho, pelo recebimento do Mérito Legislativo
Empresarial. (- À Comissão de Turismo.)
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Nº 2.540/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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.

Nº 2.541/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Ouvidoria de Polícia e à Corregedoria da Polícia
Militar pedido de providência para apurar denúncia apresentada contra
a Polícia Militar por Jander Moreira da Silva, sobre as circunstâncias
da prisão de seu filho Samuel Aléssio da Silva.

Nº 2.542/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social, à Chefia de Polícia
Civil e ao Ministério Público Estadual pedido das providências cabíveis
tendo em vista o relatório que encaminha referente a visita realizada
por essa Comissão à cadeia pública do Município de Conceição das
Alagoas, em 5/5/2008. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 2.543/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
sejam solicitadas ao Comandante do Policiamento da Capital cópias
do termo de cooperação, com vistas às ações do Projeto São
Cristovão, firmado entre a PMMG e o Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros - Setra - BH -, o Sindicato dos Donos de
Postos de Combustíveis - Minaspetro - e o Sindicato Intermunicipal
dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e
Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Minas Gerais -
Sincavir. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.544/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Comissão de Anistia do Estado pedido para que
tome as providências que julgar cabíveis, tendo em vista
reivindicações do Comitê de Solidariedade de Anistia aos Praças da
Serpente Negra da PMMG.

Nº 2.545/2008, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em que solicita sejam encaminhadas ao Secretário de
Defesa Social e ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado, para
análise e providências, as cópias de denúncia referente a
favorecimento na licitação para aquisição, em dezembro de 2007, de
sistema de identificação balística e comparação automática para o
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Instituto de Criminalística.
Nº 2.546/2008, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos

Naturais, em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do IEF e
aos demais órgãos de fiscalização do Sistema Estadual de Meio
Ambiente pedido para que implementem ação fiscalizatória para
impedir atividades degradantes que têm sido executadas dentro dos
limites da Reserva Biológica de Sagarana, no Município de Arinos.

Nº 2.547/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente e ao Vice-Presidente da República do
Brasil, aos Ministros dos Transportes, do Planejamento, das Minas e
Energia, à Casa Civil e aos representantes do Estado na Câmara
Federal pedido de providências para a duplicação da BR-040 no
trecho compreendido entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete.

Nº 2.548/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
encaminhado ao DNIT-MG pedido de providências para a
recuperação dos quebra-molas da BR-135 situados entre o Km 666 e
o Km 668, no trecho entre o Distrito de São José da Lagoa e o
Município de Curvelo.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja instalada a Frente
Parlamentar de Defesa Social. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Elmiro Nascimento e outros, Paulo Cesar e outros e Padre João (3) e
da Deputada Ana Maria Resende (6).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Segurança Pública, do Trabalho e de Assuntos
Municipais e do Deputado Mauri Torres.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, colega Deputado

Doutor Viana, ilustres Deputados e Deputadas. Quero cumprimentar a
imprensa presente e os vários Prefeitos que hoje vêm a Belo
Horizonte participar de um importante evento, que é tema do meu
pronunciamento nesta tarde. E, ao cumprimentá-los, cumprimento o
Prefeito de Palmópolis, o companheiro Lili, aqui presente, e os outros
que nos acompanham pela TV Assembléia e que, no decorrer do dia,
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estarão presentes nesta Casa.
Sr. Presidente, hoje ocorreu no Palácio da Liberdade uma das mais

belas sessões que já presenciei em mais de 12 anos de vida
parlamentar como Deputado Estadual. Refiro-me à celebração dos
convênios e à autorização do Governador Aécio Neves para que 50
novos trechos de estradas de Minas sejam pavimentados. Entre elas,
70% estão localizadas na região do Noroeste, também representada
pelos Deputados Almir Paraca, aqui presente, e Delvito Alves; na
região Norte de Minas, cuja bancada é expressiva, aguerrida,
trabalhadora; e nos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce.

Srs. Deputados, companheiros, são 50 estradas perfazendo um total
de 1.600km lineares. Mais de R$500.000.000,00 serão investidos na
pavimentação desses trechos, e a ordem de início se dará ainda este
ano. Aqueles que porventura não puderem iniciar as obras este ano,
iniciarão no começo do ano que vem.

O próprio Governador Aécio Neves disse que é impossível,
inadmissível falar em progresso, em desenvolvimento, em cidadania,
se não tivermos pelo menos algumas obras e alguns benefícios
elementares no Município, entre os quais a pavimentação asfáltica.

Muitos Municípios iniciaram a sua era de desenvolvimento e
crescimento após terem as suas vias de acesso asfaltadas. Isso é
óbvio, claro e fácil de compreender, porque nenhuma iniciativa
privada, nenhuma pessoa que queira investir em Minas Gerais
investirá num Município que não tenha estrutura mínima de
desenvolvimento e de conforto para instalar seus negócios.

Hoje assistimos, além desse belo espetáculo, caro Deputado Carlos
Mosconi, à sensibilidade, à emoção aflorada, nos cartazes, nas
palavras dos Prefeitos, dos Vereadores e das lideranças, que, de uma
forma ou de outra, agradeciam ao grande Governador dos mineiros,
Aécio Neves.

Assisti ali a pessoas chorarem e darem depoimento de que nunca
esperavam viver esse momento. Isso é muito bom para nós, porque o
Parlamento mineiro, esta Casa, é parceiro desse grande Governador
na construção do nosso Estado.

Hoje tivemos oportunidade de acompanhar alguns Prefeitos e
Vereadores das tantas cidades do nosso Norte de Minas, do Vale do



55

Jequitinhonha e do Mucuri que foram contempladas por um dos
maiores programas de todos os governos, de todas as eras e épocas.
Quero ressaltar a presença maciça dos representantes do povo de
Itacambira, que é uma cidade histórica e cuja história se confunde
com a de Minas Gerais: ali estiveram os bandeirantes em busca das
esmeraldas e ali construíram uma igreja, que já vai completar quase
quatro séculos de existência.

Trata-se de uma das mais belas obras de arte deste Estado e deste
país. Nesse Município, numa delegação, talvez a maior, fizeram
questão de estar presentes o Prefeito Marcelo, o Vice-Prefeito Gílson,
todos os Vereadores e todas as lideranças. Assim, puderam
comemorar, assistir e também tirar uma foto histórica de uma estrada
com mais de 60km em terra. Trata-se de um dos Municípios mais
belos de Minas Gerais, com montanhas, clima agradável e com uma
população que realmente cativa e que atrai o turista e visitantes.

Então, contamos ali com a presença do Prefeito Marcelo Leão, do
Vice-Prefeito e dos Vereadores. Também contamos com a presença
do Prefeito de Juramento, uma das cidades que será interligada a
Itacambira por uma estrada turística, uma estrada histórica, com
séculos de história para nossa Minas Gerais. Esteve também presente
o Prefeito Divaldo, que presenciou esse grande momento.

Queria ressaltar ainda, Deputado Almir Paraca, a quem concederei
aparte, o momento de emoção que viveu a população de Ponto
Chique. Estavam presentes todas as lideranças: o ex-Prefeito
Agostinho Ramos, que fez uma história bonita na cidade, o Prefeito de
Ibiaí, cidade que também fará parte dessa interligação, Vereadores e
grandes lideranças. Isso é fundamental para que as coisas ocorram.
Então, tive oportunidade de assistir hoje a esse grande momento.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Gostaria, inicialmente, de
saudar o nobre Deputado Carlos Pimenta. Somos testemunhas de sua
dedicação ao trabalho junto à bancada do Norte de Minas, em defesa
da região. Queremos também comemorar com o nobre Deputado a
conquista do Proacesso para os Municípios citados por V. Exa. e para
os Municípios da nossa região, o Noroeste de Minas. Crescemos ali
assistindo a algo a que muitas lideranças do nosso Estado nunca
gostaram de se referir, o verdadeiro abandono da região.
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Uma grande percentagem de cidades do Norte de Minas, melhor
dizendo, do Noroeste de Minas serão atendidas pelo Proacesso.
Queremos o desenvolvimento da nossa região e estamos trabalhando
para isso. Todas essas regiões foram contempladas pelo programa
Territórios da Cidadania. Estamos junto com V. Exa. e tantos outros,
lutando para que o programa Luz para Todos também seja concluído.
Com o Proacesso, teremos oportunidade efetiva da demonstração de
que essas regiões estão sendo reconhecidas, valorizadas,
demonstração de que o desenvolvimento está chegando para os
nossos munícipes, para os nossos conterrâneos da região. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte. Realmente, trata-
se de um programa que não tem cor partidária, é um programa do
povo mineiro, comandado pelo Governador, e temos de comemorar.
Queria também citar o trecho entre Varzelândia e Ibiracatu e lembrar
também que se encontravam presentes o Prefeito Orivaldo, de
Varzelândia, lideranças e Vereadores. O asfalto já está chegando a
Varzelândia e terá continuação até Ibiracatu. Assim, temos de
comemorar.

Por falar em Varzelândia e aproveitando a presença do Deputado
Luiz Tadeu Leite, que é um dos maiores defensores da continuidade
da Estrada da Produção, queremos e levaremos adiante o programa
para construção da ponte que ligará Varzelândia a São João da
Ponte. Trata-se de uma ponte de mais de R$1.000.000,00, os
Municípios não têm condições de reconstruí-la. Recebemos ofícios
tanto da Prefeitura quanto das Câmaras Municipais de Varzelândia e
de São João da Ponte. Falo em meu nome e em nome da bancada do
Norte: daremos continuação a esse movimento que se iniciou em
Varzelândia para que se construa essa ponte.

Para terminar, Sr. Presidente, estamos hoje aqui comemorando o
Proacesso, como já disse, um fantástico programa de integração e de
oportunidades para o Norte de Minas, de todas as regiões, enfim, de
todo o Estado.

Amanhã, às 15 horas, estaremos em audiência com o Ministro dos
Transportes, com a presença de Deputados Estaduais e Federais
para, mais uma vez, levarmos, cobrarmos e reiniciarmos o movimento
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da reconstrução da nossa BR-135. Acredito que o Ministro nos vai dar
uma boa notícia. Durante todo o ano passado fizemos cobranças.
Temos um documento assinado pelo Ministro com a data em que as
obras iriam iniciar. Infelizmente, o início dessas obras não foi possível
em razão de problemas de ordem ambiental, o que, efetivamente, tem
atrasado muito o nosso Estado. Mas acredito que amanhã estaremos
recebendo boas notícias do Ministro. Já disse que para ir lá cobrar
mais uma vez fica até chato.

Retornei de Montes Claros na data de ontem, e o movimento é
realmente muito grande. A Câmara Municipal estará presente, todos
os sindicatos de Montes Claros, todo o povo dessa cidade. A 5ª maior
cidade de Minas Gerais, uma belíssima cidade, que tem um povo tão
bom, que dispensa qualquer comentário, não pode correr o risco de
ficar isolada mais uma vez, quando as chuvas chegarem.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Carlos
Pimenta, quero fazer minhas as palavras de V. Exa., se tenho a sua
permissão, em relação ao processo. De fato, muitas cidades mineiras,
cidades de menor porte serão ligadas por pavimentação asfáltica com
esse projeto grandioso, arrojado, corajoso do Governador Aécio
Neves.

Em relação à BR-135, também tenho que partilhar com V. Exa. a
nossa preocupação. Se a cada passo que esse processo tiver que dar
em relação à reconstrução da BR-135 tivermos que ir em comitiva -
bancadas estadual, federal e lideranças - a Brasília falar com o Sr.
Ministro, teremos uma demora muito maior que a que imaginávamos.
Não é possível que o governo federal não tenha um cronograma que
independa da nossa visita. Se for necessário, iremos lá 10, 20 vezes.
Iremos, como estamos planejando ir amanhã, mas é preciso que o
Ministério dos Transportes, que o DNIT trate esse projeto como
prioridade, independentemente dessas visitas formais, que são muito
burocráticas. Estamos atentos a essa questão. A pavimentação do
trecho entre a BR-040 e Montes Claros, incluindo o Anel Rodoviário
Norte, aquela alça final do anel rodoviário, é uma obra importante e
inadiável para Montes Claros e para toda a região Norte de Minas.
Amanhã vamos lá mais uma vez cobrar do Ministro dos Transportes.
Muito obrigado, Deputado.
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O Deputado Carlos Pimenta - Acho que o aparte de V. Exa. vem
complementar o que estamos dizendo. Chegou o momento de
colocarmos um ponto final. Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que o
governo tem o recurso do PAC. Precisavam do projeto. A população
de Montes Claros se uniu, organizou-se, fez o projeto do DNIT, um
projeto de mais de R$300.000,00, comandado pela Aman, pela
Associação Comercial e Industrial. Entregamos o projeto e já vamos
comemorar o terceiro ano do projeto feito pelo povo de Montes Claros,
e as coisas vão sendo empurradas para a frente. Tenho a certeza de
que amanhã teremos boas notícias. Depois de amanhã quero utilizar
esta mesma tribuna para fazer ao Lula os mesmos elogios que estão
fazendo ao Governador Aécio Neves. Quero fazer ao Presidente Lula
esses elogios, porque ele realmente merece muitos elogios do povo
brasileiro, mas, nesse caso particular, merece muito mais nossa
cobrança junto ao DNIT e ao Ministério dos Transportes.

Então, Sr. Presidente, termino apresentando nossas congratulações
ao nosso Governador Aécio Neves em nome de todos os Municípios
que foram hoje agraciados, mas, de maneira especial, em nome do
povo de Juramento, de Itacambira, de Ibiaí, de Ponto Chique, de
Varzelândia e de Ibiracatu, que verão o grande sonho realizado com a
assinatura do Proacesso nesta manhã. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Deputado Doutor

Viana, Sras. e Srs. Deputados, junto-me aos Deputados do Norte de
Minas nessa homenagem que se faz ao governo do Estado
relativamente ao Proacesso.

A nossa região Nordeste, o Norte, o Noroeste, juntamente com um
pedacinho do São Mateus e do Rio Doce, representam 65% dos
investimentos feitos no Proacesso.

Além desse fato auspicioso para a região mais pobre de Minas
Gerais, ressaltado aqui pelos Deputados Luiz Tadeu Leite e Carlos
Pimenta, nosso companheiro, é preciso verificar que 1.127km de
estradas serão feitas a partir de hoje, com as autorizações feitas pelo
Sr. Governador. Essa quilometragem dá para atravessar a Europa.
Ninguém imaginou ainda a soma fantástica de recursos e, sobretudo,
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o benefício fantástico que se está dando às regiões mais pobres de
Minas, possibilitando que os 224 Municípios mineiros que não tinham
asfalto convivam com a civilização no século XXI. Este é um momento
importante. Os Deputados estavam lá presentes no lançamento desse
programa.

Caro Deputado Doutor Viana, é preciso registrar também a
homenagem que fez o Governador Aécio Neves a esta Assembléia.
Repetiu por três vezes, ao longo do seu discurso, o apoio recebido
desta Casa para implementar as medidas transformadoras com que
ele está dotando Minas Gerais e servindo de exemplo para o Brasil.
Na área rodoviária, Minas deu um banho. Além de fazer esse grande
trabalho, que nenhum Estado brasileiro tem, qual seja o de garantir
que todos os Municípios tenham ligação asfáltica, Minas Gerais
mostrou competência ao ser o primeiro a fazer a privatização de
rodovias estaduais. Agora, o Secretário Fuad Noman declara, e o
Governador endossa, que queremos estadualizar as rodovias federais
que passam por Minas. Não agüentamos mais o descaso do governo
federal, a falta de competência do DNIT, conforme ressalta aqui o meu
caro amigo Deputado Tadeu Leite, para cuidar das estradas que
passam por Minas. Sessenta por cento do tráfego de todo o País
passa por nosso Estado. No entanto, o governo federal não dá o
direcionamento nem tampouco o volume de recursos necessários
para a manutenção das estradas.

Defendo o Presidente Lula com sua política, sou um defensor dele,
mas, infelizmente, a máquina federal é travada, não recebeu ainda o
choque que, lá na frente, entregaremos a ele, se Deus quiser. O PAC,
o grande problema do Presidente, causa a ele próprio um certo
desalento. O próprio Presidente está-se sentindo desalentado porque,
do que foi previsto para este ano, apenas 14,7% foi liberado de
dinheiro. Não há empresas que façam obras sem dinheiro.

Então, Sr. Presidente, este é um momento para cumprimentar o
Governador Aécio Neves, para parabenizar o governo do Estado e
falar da felicidade de termos com Aécio Neves um governo
completamente diferenciado. Não estamos apenas nos referindo ao
choque de gestão de primeira e de segunda gerações, mas,
sobretudo, à vontade de construir, de fazer, de transformar um Estado
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que cresce, em todos os níveis e em todas as atividades, mais do que
o Brasil. É importante ressaltar esse fato.

Mas, Sr. Presidente, claro que nem tudo são flores.
Lamentavelmente, não posso dizer a mesma coisa da condução dos
negócios administrativos da minha cidade, Teófilo Otôni.
Lamentavelmente, o nosso sistema de saúde continua precário,
apesar da injeção de recursos feita pelo governo do Estado, apesar do
repasse do SUS.

As atuações e as ações do nosso Município ainda não satisfizeram o
desejo de nossa coletividade. Posso dizer, com o maior respeito à
nossa Prefeita, com o maior respeito que tenho pela administração
municipal, que não está acontecendo o que prevíamos que poderia
acontecer quando a Comissão de Saúde desta Casa, comandada pelo
Deputado Carlos Mosconi, visitou, verificou e levantou os problemas
de Teófilo Otôni, os quais foram apresentados ao Secretário Marcus
Pestana, que destinou R$16.000.000,00 ao setor de saúde desse
Município. Não aproveitaram até agora, passado um ano, nem
R$2.000.000,00 desses recursos disponibilizados.

Preocupa-me, Sr. Presidente, as condições de saúde do povo de
minha terra, assim como essa idéia maluca, preocupação maior que
temos, de se criar uma outra CPMF para resolver os problemas de
saúde. Não há necessidade disso. Até sou favorável a que exista um
certo tipo de CPMF apenas para controle, de cerca de 0,01%. Aceito
que exista porque realmente essa é a base do imposto único que
defendia no passado. Há impostos demais neste país.

Caro Deputado Fahim Sawan, que enfrentará os problemas de
Uberaba, a gestão de saúde precisa ser modernizada, modificada,
não pode ser cuidada por pessoas que têm teia de aranha na cabeça.
É preciso haver mudança de comportamento, com uma forma mais
sutil de se trabalhar com as pessoas. É necessário cuidar da vida das
pessoas, melhorar suas vidas. Sobretudo, é preciso despertar na
comunidade médica, entre os enfermeiros e agentes de saúde, a
brasilidade, o patriotismo e, acima de tudo, o amor ao próximo para
que o sistema funcione.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Sr. Presidente, queria,
neste momento, agradecer ao Deputado Getúlio Neiva, da nossa
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Teófilo Otôni, este aparte. Estou também muito preocupado com o
que hoje está acontecendo no Congresso Nacional. Ronda por lá a
criação de um novo imposto e, mais uma vez, com a desculpa de se
socorrer a saúde dos brasileiros. Definitivamente, acho, Deputado
Getúlio Neiva, que não há condições para se criar nenhuma taxa ou
imposto neste país. O povo brasileiro não dá conta de mais uma
sobrecarga.

Dizem que precisamos de inúmeros recursos para sustento à saúde.
Realmente, a saúde do Brasil padece por falta de financiamento. O
que se paga hoje por uma consulta, por um atendimento é irrisório.
Tanto isso é verdade que a maioria dos hospitais não querem atender
pelo SUS. Aqueles que atendem pelo SUS ou estão quebrando, ou
estão falindo, ou são subsidiados de alguma forma, como aconteceu
recentemente com os hospitais federais, com os hospitais das escolas
das universidades federais brasileiras e, principalmente, com os
hospitais mineiros. O governo de Minas teve de socorrê-los, por
intermédio do Pró-Hosp, pois, do contrário, estariam falidos. Refiro-me
ao Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e aos hospitais da
Faculdade de Medicina de Uberaba, de Uberlândia e de Juiz de Fora,
especificamente, que trabalham exclusivamente pelo SUS.

Sr. Deputado, precisamos realmente dessa palavra mágica que V.
Exa. pronunciou várias vezes dessa tribuna, relativamente à saúde. V.
Exa. disse que a questão da saúde também passa pela gestão da
saúde. Não podemos mais brincar de fazer saúde. Gostaria, Deputado
Getúlio Neiva, de dizer que o financiamento realmente é importante. É
importante a gestão, assim como a regulamentação da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, que dirá, com critérios claros, de onde
sairão os recursos e em que serão investidos, na área da saúde,
principalmente no âmbito do governo federal, que não se submete à
regra criada por todos.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Fahim Sawan, agradeço-lhe a
brilhante intervenção. Na verdade, eu já ia tocar nesse assunto, pois
me preocupo com isso. Para não votarem a Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, estão dando a desculpa de que é preciso criar um
imposto para sustentar a despesa advinda de tal emenda. Ora, o
Município é obrigado a gastar 15% com a saúde. A referida proposta
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prevê 8,5% para o governo federal. Apenas isso. O governo federal
não quer gastar 8,5% com a saúde do povo brasileiro. Esse encargo
fica nas costas da Prefeitura e do Estado. É um absurdo o que
acontece no Brasil de hoje. Há uma ótica caolha no governo, que não
entende que há Municípios, como o meu, onde apliquei, no primeiro
ano, 28% do Orçamento na saúde. Depois a atual administração
arrebentou, demoliu tudo isso, porque queria aplicar apenas 15%. A
saúde, a vida das pessoas é muito importante, e, por isso, não
podemos adotar atitudes mesquinhas.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte) - Pois é, Deputado Getúlio
Neiva. Apenas para complementar, é muito importante o que V. Exa.
está falando. Hoje o Brasil já arrecada muitos recursos de seus
cidadãos. Na verdade, é um dos países que mais arrecadam, mais
cobram impostos, mas é um dos que menos investem na saúde. E
fazer saúde, como diz V. Exa., é priorizar a saúde. Se se priorizar a
saúde, conforme V. Exa. fez quando esteve à frente do seu Município,
certamente será possível resolver os problemas da área da saúde.

O Deputado Getúlio Neiva - Exatamente. Temos de começar a fazer
uma campanha sistemática. Todos os dias, deveremos repetir isso
aqui. Aliás, temos de pedir também que os companheiros Deputados
Federais façam o mesmo em Brasília, numa tentativa de motivação.

Tenho certeza de que o Presidente Lula, cujo coração é muito
grande, não está sabendo da desgraça em que se encontra o sistema
de saúde do Brasil. Certamente estão escondendo dele a realidade
dos fatos. O Presidente Lula tem um coração humano, gosta do
povão, mas não está sendo devidamente informado.

Reporto-me, Srs. Deputados, à época em que eu estava em Brasília,
como Deputado Federal, à advertência que fiz ao Presidente Collor
um ano e dois meses antes de sua cassação. Na oportunidade, disse-
lhe que seu governo estava errado, cheio de corrupção e que, se ele
não tomasse cuidado, no ano seguinte não teria 40 Deputados à sua
disposição - naquele momento, ele contava com o apoio de 400
Deputados. Um ano e dois meses depois, durante o processo de
“impeachment”, ele obteve 36 votos.

A minha preocupação é com as pessoas que cercam o Presidente;
ele próprio as chamou de alopradas. Estão escondendo a verdade do
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Presidente. O superávit do primeiro quadrimestre deste ano é
suficiente para cobrir todas as despesas de saúde do País. Ou seja, o
excesso de arrecadação do primeiro quadrimestre dá para sustentar
toda a despesa do SUS referente ao ano inteiro. Então falam em
R$39.000.000.000,00, mas não há necessidade disso, já que, na
realidade, o superávit que se obterá ao longo do ano ultrapassará
R$50.000.000.000,00. Por que, então, a idéia de se criar a CPMF?
Aceito a idéia de criação da CSS em substituição à CPMF, como
medida de controle. Há muitos sonegadores. O dinheiro passa pelo
banco; se houver um controle, será bom para segurar. Todavia seria
0,01% apenas, para efeito de controle. Eu aceitaria isso porque
também sou defensor do imposto único. No entanto não posso aceitar
que venham dizer que não se pode aprovar a Proposta de Emenda nº
29 sob a alegação de que o governo federal não dispõe de 8,5% no
Orçamento para cuidar da saúde de seu povo. Há uma falácia nisso!
Há algo de errado! O Presidente da República não deve ter
consciência dessa realidade. Não consigo entender como o
Presidente Lula, um homem humano, que tem feito um belo trabalho
em defesa dos mais pobres, aumentando os recursos do Bolsa-
Família - transformou Bolsa-Escola e Bolsa-Renda em Bolsa-Família -
a fim de garantir-lhes o sustento, agora os deixa morrer à porta dos
hospitais e postos de saúde porque não pode ceder 8,5% do que se
arrecada neste país à saúde. Isso é um absurdo, Sr. Presidente, e
está acontecendo na minha cidade, cuja Prefeitura reduziu os
investimentos, que eram, em média, 20% ao ano, para 15%,
obedecendo à lei.

Fechou o hospital municipal, o pronto-socorro, o Hospital Vera Cruz
e o Hospital São Vicente de Paulo. Sobrou apenas um. Agora, com a
ajuda do governo do Estado, reabrimos o pronto-socorro e o hospital
municipal com um caixa separado da Prefeitura para poder funcionar.
Infelizmente, hoje, dos programas que disponibilizamos para a
Prefeitura de Teófilo Otôni, por falta de contrapartida e de ação da
Prefeitura, nem R$2.000.000,00 dos R$16.000.000,00 disponíveis
foram utilizados. Isso é criminoso, em relação à saúde do povo, que
merece mais respeito.

Não é assim que se cuida de gente pobre, que deve ser cuidada
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com carinho, como o Presidente Lula cuida. Sr. Presidente, não se faz
governo se não houver consciência cívica e, sobretudo, o sentimento
da justiça distributiva. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes em nossas
galerias e telespectadores da TV Assembléia. Antes de iniciar o meu
pronunciamento nesta tarde de hoje, eu também não poderia deixar
de cumprimentar os inúmeros Prefeitos que compareceram hoje ao
Palácio da Liberdade para participar de uma solenidade em que foi
apresentada a todos a totalidade das cidades que ainda não contam
com pavimentação asfáltica e fazem parte da última etapa desse
importante programa do governo que permitirá a todos nós, mineiros,
que, a partir do ano que vem, se Deus quiser, possamos dizer, alto e
bom som, que em Minas Gerais não existe nenhuma cidade não
interligada com pavimentação asfáltica.

Queremos cumprimentar a todos os Prefeitos na pessoa do nosso
Prefeito da vizinha cidade de Santana do Riacho, que também
assinou e recebeu a autorização das mãos do Sr. Governador,
acompanhado do seu Vereador Zezinho, que atua na região da Serra
do Cipó, do seu ex-Vice-Prefeito, também Zezinho, outra importante
liderança na Serra do Cipó, acompanhado também do seu assessor
Adair.

Não poderíamos deixar também de registrar aqui o importante
trabalho durante todo esse processo, no qual buscávamos o
atendimento dessa justa reivindicação do nosso Presidente da
Federação dos Circuitos Turísticos da região, o nosso querido amigo
Henrique Michel.

Nesta oportunidade, queremos, mais uma vez - e já o fizemos hoje
pela manhã durante a solenidade -, não poderíamos deixar de
registrar e cumprimentar novamente o nosso Secretário de Obras
Públicas, Fuad Noman, e toda a sua equipe, que é responsável por
esse importante programa. Cumprimento também o nosso ilustre
Governador Aécio Neves, que está com esse programa atendendo a
uma antiga e justa reivindicação de todas as nossas comunidades.
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Tivemos hoje a honra de participar da assinatura dos convênios, que
totalizam nada mais nada menos do que cerca de 1.600km. Serão
atendidas algumas cidades com trechos enormes, com 120km de
extensão, várias com 50km e 30km. Enfim, essa última etapa realizará
esse grande sonho de todos os nossos mineiros.

Gostaria de abordar também um outro assunto, que diz respeito à
sanção pelo Governador do Estado, na semana passada, no dia 29 -
foi publicada no dia 30 -, de uma lei de nossa autoria e que dispõe
sobre a medição individualizada de água em condomínios, tanto
verticais como horizontais.

Gostaríamos também de desta tribuna agradecer a sanção do
projeto ao ilustre Governador Aécio Neves. A partir do dia 30, as
concessionárias públicas de Minas Gerais terão 180 dias para fazer a
adequação necessária nos seus procedimentos internos com o
objetivo de atender às reivindicações das pessoas que se
interessarem pela medição individualizada, que, na realidade, vem
corrigir uma injustiça social muito grande, tendo em vista que a
cobrança da tarifa da água em condomínios é feita de outra forma. Na
medição feita através de um único hidrômetro, a conta é dividida pelos
condôminos e feita de forma isonômica, ou seja, independentemente
do tipo de ocupação da residência, a tarifa é única, rateada. Isso
significa dizer que uma família de duas pessoas, confrontada com
uma de cinco ou mais pessoas, ou até mesmo com um apartamento
que esteja desocupado por qualquer razão, paga a mesma quantia de
água que os demais.

Essa é a grande injustiça. Com a medição individualizada, isso não
ocorrerá mais. Essa é a primeira vantagem do novo sistema e foi um
dos principais motivos que nos levaram a apresentar, juntamente com
o Deputado Adalclever Lopes, o projeto nesta Casa, hoje já
transformado em norma jurídica. Outro aspecto importante que
gostaríamos de salientar aqui é que esse projeto tem uma
característica diferenciada quanto aos demais Estados. Em Minas
Gerais não há obrigatoriedade para o usuário, e sim para as
concessionárias que prestam serviço público. Hoje, se o morador de
um condomínio antigo, cuja medição é global, analisar a relação
custo-benefício e achar que não é interessante aderir ao novo
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programa, pode continuar no regime anterior. Mas, se achar
importante e o condomínio, após decisão da assembléia, entender
que é vantajoso, as empresas concessionárias, passado o período de
regulamentação interna, serão obrigadas a prestar o serviço.

Convém salientar que, no caso de novas edificações, o projeto não
obriga as construtoras a implantar a medição individualizada. Mas
entendemos que, após a realização de várias e várias reuniões com
os sindicatos representativos das construtoras, como o Sinduscon,
hoje essa medição será adotada, pois, na realidade, representa uma
vontade do cidadão que, ao procurar um imóvel, prefere as
edificações que contem com medição individualizada.

Outro aspecto interessante da nova legislação é que a relação do
usuário se dará diretamente com a concessionária, assim como
acontece hoje em relação à energia elétrica.

Ou seja, se houver necessidade de corte por falta de pagamento,
esse corte será efetuado pela concessionária, apenas para o morador
que não efetuou o pagamento, o morador inadimplente, o que não
acontecia anteriormente. Hoje, as concessionárias, ao executarem o
corte em uma ligação num condomínio vertical, fazem com que água
seja cortada prejudicando todos os moradores do condomínio,
independentemente de eles estarem ou não em dia com o
condomínio. Então, não teremos mais esse problema porque a
relação se dará diretamente com a Copasa, no caso de Belo
Horizonte, e com as demais concessionárias e Prefeituras, com o
usuário. Esse é um ponto importante.

Outro ponto que poderíamos aqui salientar, com essa relação sendo
feita diretamente com a concessionária e o consumidor, é que a taxa
de condomínio teria um valor mensal inferior, uma vez que estaria
sendo retirada da sua composição a tarifa da água, a conta da água.
Com isso, acreditamos que diminuirá o número de condôminos
inadimplentes. Esse é o outro ponto.

Em relação ao meio ambiente, informamos, com grande satisfação,
que, com certeza, por meio do conhecimento que temos de vários
estudos acerca desse assunto, após a implantação individualizada,
vamos observar uma redução no consumo próxima a 30%, o que
significa dizer que é um percentual muito importante, principalmente
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no momento em que enfrentamos sérias dificuldades com a questão
ambiental: alterações climáticas e aquecimento global. Enfim, num
momento como este, em que vários países do mundo já se
confrontam com o problema da falta d’água, também estaremos
contribuindo para minimizar esse problema.

Finalmente, gostaria de tratar, mais uma vez, do terceiro assunto,
visto que já iniciamos a sua abordagem aqui na semana passada,
para trazer algumas informações sobre o nosso trabalho, isto é, sobre
a frente parlamentar que brevemente será instalada, provavelmente
na semana que vem. Conversamos com a Mesa desta Casa e
estamos instalando na Assembléia, formalmente, a Frente
Parlamentar em Prol da BR-040, uma luta pela sua duplicação.

Outra informação não menos importante foi a que tivemos ontem,
por meio do sistema responsável pelo licenciamento do Estado de
Minas Gerais, de que a anuência da Cemig e da Gasmig já está para
ser dada e de que esse processo de licenciamento da já citada
rodovia particular das mineradoras, uma vez que a sua implantação
dependia desse licenciamento, poderá ser obtido ainda no mês de
junho, o que possibilitará o início das obras dessa estrada alternativa
agora, no primeiro semestre, com conclusão prevista para até o final
do ano. Dessa forma, nas imediações do trevo da Ferteco, onde hoje
observamos um intenso movimento de transporte de minério por
caminhões que se movimentam diariamente e inúmeras vezes, haverá
a possibilidade de se reduzir o trânsito em até 80% a 90%.

Gostaria ainda de informar que, na primeira audiência pública que
realizamos nesta Casa sobre a BR-040, foi solicitado à Comissão de
Transporte, conjuntamente com a Comissão de Meio Ambiente, que
fizesse uma visita ao trecho da MG-442, nos mesmos moldes da que
foi feita na BR-040, pela Comissão de Transporte, uma vez que lá
também estão sendo observados inúmeros problemas decorrentes do
trânsito de veículos pesados que transportam minério na região. Esse
requerimento foi apresentado hoje na Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, e já havia conversado com o
Deputado Gustavo Valadares, que me disse que essa visita poderá
ser programada o mais breve possível, para a comissão fazer uma
análise nesse trecho que apresenta problemas seriíssimos de buracos
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e precariedade do pavimento, que em pouco tempo estará destruído.
Mais uma vez, quero falar da nossa motivação. Após o trabalho que

iniciamos com vários Deputados, todos ligados à nossa frente
parlamentar, hoje conseguimos avanços. Já foram realizadas obras
emergenciais de tapa-buracos pelo DNIT e já foi implantada essa
sinalização em alguns trechos que consideramos perigosos na BR-
040.
Finalizando, integraremos nossos esforços de mobilizar o DNIT, o
Ministério dos Transportes e os Deputados Federais para conseguir
um remanejamento de recursos e fazer, ainda neste ano, o estudo de
viabilidade técnico-econômico-ambiental, necessário e imprescindível
para a realização do projeto executivo. Realizado esse estudo, será
possível que, ainda neste ano, sejam previstos no Orçamento do ano
que vem os recursos necessários para o projeto executivo da
duplicação da BR-040, e quem sabe no início de 2010 possamos
observar o começo dessa obra tão importante para Minas e o Brasil?
Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputadas e Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham
nas galerias e pela TV Assembléia, imprensa e funcionários da Casa.

Minas são muitas, e a mineração em Minas é bastante. Bastante
para sabermos que a sua exploração deve ser responsável e
sustentável. Bastante para que o setor público, em todos os níveis, aja
como promotor, facilitador e incentivador dos procedimentos que
venham a ajudar as empresas a se estabelecerem corretamente e a
promover o desenvolvimento socioeconômico.

Vamos às reflexões de hoje: primeiro, o Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM. Há mais de três anos, o seu coordenador,
Sérgio Augusto Dâmaso, ofereceu um projeto de reformulação,
atualização e reforma estrutural do prédio onde o Departamento
funciona, mas até hoje nada foi feito, o que considero um descaso
com Minas Gerais, Estado da Federação produtor de mais ou menos
40% de toda a produção extrativa mineral do País.

Logo, precisamos e vamos cobrar do Ministério das Minas e
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Energia, do governo federal, a autorização e a liberação dos recursos
para a consecução dessa obra, que dará condições físicas e
estruturais e de mobiliários capazes de proporcionar mais agilidade e
melhores serviços às empresas mineradoras nas liberações dos
licenciamentos, autorizações e fiscalizações de competência do
DNPM. Em Minas Gerais existem cerca de 400 cidades em que se
exploram atividades minerárias, e o DNPM em nosso Estado tem
apenas 60 funcionários para o seu corpo diretor, técnico,
administrativo e de fiscalização e licenciamento, número
extremamente insuficiente para atender a demanda, pois a
necessidade premente seria de, pelo menos, 200 funcionários. Em
conseqüência dessa insuficiência de funcionários, temos quase 11 mil
processos atrasados em suas fiscalizações, autorizações ou
licenciamentos, e empresas aguardando retorno ou resposta há mais
de três anos, o que é um absurdo. Com isso, é claro, perde o Estado
de Minas Gerais, perdem os empresários, perde a sociedade, perde o
País, em relação às questões de empregos, recursos e renda. A perda
é global, é para todos.

Além do mais, isso estimula a que um ou outro empresário, por
questão de sobrevivência, por não ter sido atendido em tempo hábil e
por ter uma empresa de menor porte, seja obrigado a funcionar sem
todas as autorizações, até em condições irregulares, o que,
inicialmente, não era da vontade nem dos próprios empresários. É
realmente um descaso total. Faz-se necessário que o governo federal
entenda que Minas precisa ser mais bem cuidado nesse aspecto,
mais respeitada e tratada com mais responsabilidade, pois, pelos
motivos citados, empresas e empresários sofrem um tremendo
desgaste e são vítimas dessa situação de descaso, na qual todos têm
prejuízos. Darei os números agora: o DNPM tem em todo o País 1.164
funcionários. Em Brasília, são 206 servidores; no Rio de Janeiro, 101;
no Pará, 64; em Goiás, são 68; em Minas Gerais, são 63 servidores -
ou seja, apenas 5,4% dos funcionários desses órgãos estão em Minas
Gerais, responsável por 40% da mineração do País. E ainda temos
que elogiar os funcionários do DNPM em Minas Gerais, pois, com
todas essas precariedades, ainda produzem ou solucionam em média
2.500 procedimentos por mês. São, realmente, verdadeiros heróis e
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heroínas. Aguardamos que o Sicop-2, que é o Sistema de Controle de
Áreas do DNPM, seja liberado a partir de 30 de junho deste ano, como
inicialmente previsto pelo Ministério das Minas e Energia, para que
possamos ganhar, embora ainda de forma insuficiente, agilidade na
liberação de autorizações e licenciamentos. Quero relatar que o
coordenador e alguns funcionários do DNPM quase não têm fins de
semana livres e muito menos podem gozar férias, em uma dedicação
que consideramos acima do normal. Esse era o primeiro assunto que
queria abordar nesta tarde.

Em segundo lugar, hoje, 4/6/2008, foi publicada no caderno de
economia do jornal “Diário do Comércio”, na pág. 7, matéria intitulada
“V&S requer licenciamento para Jeceaba”. Diz: “Implantação de usina
de tubos sem costura da Vallourec em parceria com a Sumitomo
atrasada”. Tenho o dever de transcrever a referida matéria, na íntegra,
para os anais desta Casa Legislativa e para conhecimento do povo de
Minas Gerais, na condição de Presidente da Frente Parlamentar da
Indústria Minerária em Minas Gerais. Autor: Mário Correa. A Vallourec
& Sumitomo - V&S -, “joint venture” do grupo francês Vallourec com a
japonesa Sumitomo Metals, já deu entrada ao requerimento de
Licença Ambiental de Instalação - LI - junto à Feam. A empresa
instalará uma usina de tubos sem costura no Distrito Industrial - DI -
de Jeceaba, no Campo das Vertentes. No mês passado, o
empreendimento recebeu a Licença Prévia -LP -, primeiro passo para
que o projeto tenha a chancela dos órgãos ambientais. No entanto,
enquanto a LI não for liberada, a construção não terá início. O atraso
na concessão da licença de instalação chegou a atrasar o início da
implantação do distrito industrial que abrigará a usina e o parque de
fornecedores. As obras de urbanização no DI de Jeceaba foram
iniciadas após a obtenção de uma LI provisória no final de 2007,
referendada no início de 2008. Àquela época usei a tribuna para dizer
o quanto a não-liberação da licença pela Feam estava atrasando a
instalação dessa indústria, extremamente importante para o
desenvolvimento de Jeceaba e da região, e foi liberada uma licença
provisória, referendada no início deste ano. A previsão da Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - é que a
construção do distrito industrial demande aportes da ordem de
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R$30.000.000,00. A estimativa é que as obras estejam concluídas até
o ano que vem. Com os constantes atrasos e a impossibilidade de se
prever quando as licenças serão concedidas, a terraplenagem da
usina, cujo início estava previsto para o ano passado, não tem data
para começar. A diretoria da Vallourec já havia criticado a lentidão das
análises ambientais no Estado. É muito difícil e triste para nós, do
governo, estarmos aqui chamando a atenção dos nossos órgãos
estaduais e ambientais. Sabemos do trabalho incessante dos
membros daquele órgão, mas é necessário agilidade suficiente para
que as empresas não sofram esse desgaste, esse prejuízo e esse
atraso no desenvolvimento dos seus projetos. Olhem que o Estado de
Minas Gerais está para receber aportes em torno de
R$30.000.000.000,00 nos próximos cinco anos, em investimentos em
minerações.

Todavia como isso ocrrerá, se os órgãos estaduais ambientais não
estão conseguindo acompanhar essas inversões de valores no
Estado, as quais trazem transtornos, dificuldades, atrasos e prejuízos
às empresas que estão vindo para Minas Gerais por meio do incentivo
do Governador Aécio Neves, que tem preparado o Estado para
receber esses investimentos? Estamos aqui chamando a atenção
para essa situação que nos preocupa. A empresa, que já devia ter
começado as obras de instalação da sua indústria em Jeceaba, não
tem previsão de prazo, pois este dependerá dos licenciamentos que
estão sob a responsabilidade da Feam e da Secretaria de Meio
Ambiente. Não se sabe também quando eles acontecerão.

Então fica aí um alerta para que os nossos órgãos ambientais
procurem, de acordo com a vontade do Governador, atender à
agilidade dos empresários, que estão prontos para investir em Minas
Gerais e gerar recursos, renda e empregos, mas estão encontrando
dificuldades no próprio Estado. É necessário que tomemos a
consciência da responsabilidade dos órgãos públicos e não
emperremos nem dificultemos a evolução das empresas que querem
investir e se instalar em nosso Estado.

A usina de tubos sem costura - aliás, a mesma tecnologia usada
pela Vallourec & Mannesmann - demandará investimentos de
US$1.600.000.000,00. Quer dizer, US$1.600.000.000,00 serão os
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investimentos inicialmente previstos pela Vallourec & Sumitomo em
Jeceaba. Aliás, a V&S prevê a instalação de uma aciaria com
capacidade de produção de 1.000.000t de aço por ano. Desse total,
700.000t serão transformados em 600.000t de tubos de aço sem
costura, produto de alto valor agregado para exportação. As 300.000t
restantes serão beneficiadas em outras instalações da Vallourec.

Logística. A escolha do Município mineiro para a instalação da
siderúrgica se deveu à boa localização para o escoamento da
produção. Apesar de estar a 500km do Porto de Sepetiba, no Rio de
Janeiro, Jeceaba é interligada pela rede MRS Logística S.A.,
concessionária da malha ferroviária Sudeste. Além disso, a instalação
estará próxima da matéria-prima - minério de ferro -, especialmente da
Mina Pau Branco, detida pela própria Vallourec.

Com a implantação, serão gerados aproximadamente 4 mil
empregos, entre diretos e indiretos. Ao iniciar as operações, a unidade
demandará pelo menos 1.600 postos de trabalho. Para efeito de
comparação, o Município possui aproximadamente 6.500 habitantes.
Portanto aproximadamente 1/4 da população da cidade de Jeceaba
terá emprego direto nessa empresa dentro de algum tempo.

Então fica aí a transcrição da matéria que saiu publicada no jornal
“Diário do Comércio”, que é preocupação nossa. Desde o ano
passado, temos falado sobre o assunto. Traremos outras empresas.
Ontem estive no DNPM. Há mais de 10 mil processos em atraso. Para
funcionar uma empresa, a maioria delas precisa desse licenciamento,
mas não o temos conseguido.

A Seam e a Secretaria de Meio Ambiente também estão com muitos
processos de licenciamento em atraso. Vamos cobrar de forma
proativa que as nossas empresas e os nossos empresários,
principalmente os do setor minerário, trabalhem. A Assembléia está
valorizando esse setor e essa produção que tanto caracterizam o
nosso Estado. Dentro de poucos dias, a partir do dia 9, próxima
segunda-feira, estaremos aqui, na Assembléia, realizando o seminário
“Minas de Minas”, a fim de estabelecermos uma política numerária
para o nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o
Deputado Domingos Sávio.
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, todos que nos acompanham, inicialmente quero, com
muita alegria, registrar que hoje, pela manhã, tive a honra de ser
agraciado com uma medalha, muito mais fruto da generosidade dos
militares da ativa e, especialmente, dos militares da reserva
aposentados, que compõem a União dos Militares de Minas Gerais.
Fomos agraciados com a Comenda Coronel Fulgêncio de Souza
Santos, herói da Revolução de 1932. Faço essa referência - longe de
mim qualquer ufanismo - pelo sentimento de gratidão com que me
distinguiram, concedendo-nos essa honraria. Quero também registrar
que, em julho, a Revolução de 1932 faz aniversário, e que teve nesse
mineiro, Cel. Fulgêncio de Souza Santos, um dos seus bravos heróis,
defendendo a legalidade e também Minas Gerais, nas fileiras da
gloriosa polícia de Minas, força de segurança do Estado de Minas
Gerais naquela ocasião.

Quero ainda anunciar, com alegria, Sr. Presidente, que
participamos, logo em seguida, na parte da manhã, da solenidade em
que o Governador autoriza mais 49 obras rodoviárias importantes,
mais de 1.600km de asfalto, beneficiando vários Municípios no
programa Proacesso. E ainda, para minha maior alegria, a última
cidade no Centro-Oeste mineiro que não tinha ligação asfáltica, Cedro
do Abaeté, querida cidade onde já estive por várias vezes e onde
tenho o apoio de parte daquela comunidade e, obviamente, também
da minha querida Abaeté. Unimos forças com outras lideranças e
levamos esse apelo ao Governador Aécio Neves. Ele não apenas
atendeu à cidade de Cedro do Abaeté, mas, com certeza, até o final
do seu mandato, atenderá a todas as cidades com as quais se
comprometeu. O ponto forte, uma das características do Governador,
é ser um homem que cumpre com seus compromissos, um homem de
palavra. Cedro do Abaeté precisa desse investimento, desse asfalto,
que significará a redenção de tantas famílias, de tantos trabalhadores
que sonham com uma qualidade de vida melhor, com mais
oportunidades de emprego. Portanto me congratulo com as lideranças
de Cedro de Abaeté e de Abaeté e com os demais colegas Deputados
Estaduais e Federais, que também pleitearam isso. Fiz vários
requerimentos ao Governador, tratei pessoalmente desse assunto por
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mais de uma vez. Vejo, com alegria, a ligação de Itapecerica a
Camacho, que está agora em obras. No Centro-Oeste mineiro, a
última cidade que não tinha acesso por asfalto é Cedro do Abaeté.

Sr. Presidente, quero contar com a compreensão de V. Exa.,
concedendo-me mais alguns segundos para concluir meu
pronunciamento.

Vencida essa etapa do Proacesso, lutaremos - aliás, já estamos
lutando -, ao lado do Governador, para conseguirmos os “links”
rodoviários, ligações de trechos de cidades que já possuem acesso
por asfalto, mas que precisam ser atendidas, ligando uma cidade a
outra. Esse é o caso da conclusão das obras de Pitangui a Papagaios
e Maravilhas, que, não tenho dúvida, deverá ser anunciada nos
próximos dias, pois o Governador autorizou uma revisão do projeto, já
que essa obra foi contratada em governos passados, mas está
paralisada. Isso também de Bom Sucesso a São Tiago, minha terra
natal, onde nasci, e especialmente de Divinópolis a Igaratinga. Ali
temos asfalto até o Município de São Gonçalo do Pará, mas, de São
Gonçalo do Pará a Igaratinga, são poucos quilômetros, e ligará a BR-
262 à BR-050.

Portanto, são ações extremamente importantes, que beneficiarão
milhares de pessoas que transitam por esses trechos de estrada de
chão da região Centro-Oeste, que ainda precisam ser contemplados,
assim como um trecho do Município de Luz até o Município de Lagoa
da Prata, o qual beneficiará a comunidade de Esteios.

Tenho certeza de que essas questões que estamos levantando,
agora com um Governador como Aécio Neves, que tem trabalhado
com tanta seriedade, não ficarão apenas no discurso. É importante
que atuemos como uma ligação entre o pedido da comunidade e o
Governador e, ao mesmo tempo, atuemos aqui na Assembléia, ao
lado dos demais colegas, apoiando devidamente o Governador para
que ele possa continuar realizando um governo de resultados.

Hoje, pela manhã, testemunhamos a alegria de dezenas de
lideranças que festejaram o anúncio de 49 ligações que envolvem, no
mínimo, cerca de 100 Municípios mineiros. Não se trata apenas de um
anúncio, de uma promessa, pois o Governador assinou a autorização
para o início dessas obras, que chegarão em breve a 100% das
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cidades mineiras, com ligação de asfalto.
Sr. Presidente, tenho outros assuntos a tratar, mas o tempo se

esgotou. Agradeço a tolerância de V. Exa. Registro, mais uma vez, a
minha gratidão à União dos Militares de Minas Gerais por nos ter
agraciado com uma homenagem hoje pela manhã. Aproveito para
estender um cumprimento ao Deputado Neider Moreira e ao Deputado
Luiz Humberto Carneiro, meu colega do PSDB, que também foram
homenageados nesta manhã pelos militares de Minas Gerais. Eles
entenderam que somos parceiros da Polícia Militar. Quero dizer que
os demais colegas desta Casa também são parceiros da Polícia
Militar, assim como V. Exas., Deputado José Henrique e Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

A PMMG é motivo de orgulho para nós, mineiros. Temos muito o
que fazer ainda para aprimorar a nossa segurança pública. Sabemos
que a PMMG é referência e exemplo para o Brasil. Portanto, sentimo-
nos orgulhosos de sermos parceiros, de estarmos sempre prontos a
auxiliar, para que ela tenha uma estrutura adequada para proteger a
vida dos nossos cidadãos e estar sempre pronta a defender os
interesses de homens e mulheres de bem da nossa Minas Gerais.
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,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.544/2008, da Comissão de Direitos Humanos,
2.545/2008, da Comissão de Fiscalização Financeira, 2.546/2008, da
Comissão de Meio Ambiente, e 2.547 e 2.548/2008, da Comissão de
Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 28/5/2008, dos
Requerimentos nºs 2.428/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
2.441/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, e 2.442/2008, do Deputado
Jayro Lessa; de Segurança Pública - aprovação, na 10ª Reunião
Extraordinária, em 28/5/2008, do Requerimento nº 2.431/2008, do
Deputado Leonardo Moreira; do Trabalho - aprovação, na 10ª Reunião
Ordinária, em 28/5/2008, dos Projetos de Lei nºs 82/2007, do
Deputado Weliton Prado, 1.652/2007, do Deputado Hely Tarqüínio,
1.765/2007, do Deputado Padre João, 1.868/2007, do Deputado
Antônio Júlio, 2.109/2008, do Deputado Paulo Guedes, 2.127/2008, do
Deputado Wander Borges, 2.136/2008, do Deputado Bráulio Braz,
2.169/2008, do Deputado Walter Tosta, 2.223/2008, do Deputado
Paulo Cesar, 2.226/2008, do Deputado Adalclever Lopes, 2.227/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.228/2008, do Deputado Dimas
Fabiano, 2.240/2008, do Deputado Roberto Carvalho, 2.241/2008, do
Deputado Zezé Perrella, 2.244/2008, do Deputado Dimas Fabiano,
2.247/2008, do Deputado Sargento Rodrigues, 2.249 e 2.250/2008, do
Deputado Wander Borges, 2.257/2008, do Deputado Doutor Rinaldo,
2.259/2008, do Deputado Leonardo Moreira, 2.273/2008, do Deputado
André Quintão, 2.284/2008, do Deputado Dimas Fabiano, 2.290/2008,
do Deputado Antônio Júlio, 2.304/2008, do Deputado Chico Uejo,
2.306/2008, do Deputado André Quintão, 2.308 e 2.309/2008, do
Deputado Padre João, 2.312/2008, do Deputado Zé Maia, e
2.320/2008, do Deputado Gilberto Abramo, e dos Requerimentos nºs
2.444 e 2.445/2008, da Comissão de Direitos Humanos; e de
Assuntos Municipais - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em
28/5/2008, dos Requerimentos nºs 2.438/2008, do Deputado Carlos
Pimenta, e 2.440/2008, do Deputado Domingos Sávio. (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 Paulo Cesar e outros, solicitando a
convocação de reunião especial para homenagear o Cruzeiro Esporte
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Clube pela conquista do Campeonato Mineiro de 2008, e Elmiro
Nascimento e outros, solicitando a convocação de reunião especial
em homenagem aos 50 anos da Festa Nacional do Milho - Fenamilho
-; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Padre João (2), solicitando que
os Projetos de Lei nºs 558 e 1.010/2007 sejam encaminhados à
Comissão de Fiscalização Financeira; nos termos do inciso VII do art.
232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Padre João, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
nº 529/2007, e da Deputada Ana Maria Resende, solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.175/2007; e, nos
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos
da Deputada Ana Maria Resende (5), solicitando a inclusão em ordem
do dia dos Projetos de Lei nºs 412, 414, 416, 731 e 1.704/2007.

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, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores, jornalistas, já ocupei a tribuna hoje para
falar de alguns assuntos, mas parece-me muito importante que, neste
momento, eu faça aqui um relato de uma ação que desenvolvemos
semana passada, em Brasília, junto ao Deputado Federal Ademir
Camilo. Na oportunidade, Sua Excelência, o Vice-Presidente da
República, José Alencar, no exercício da Presidência, recebeu-nos e
encaminhou ao Ministro da Educação Fernando Haddad a disposição,
já aprovada no Conselho da Reitoria da Universidade Federal dos
Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, de termos, a partir do próximo
ano, em Teófilo Otôni, no câmpus, uma faculdade de Medicina.
Levamos todos os documentos necessários, o levantamento feito pela
Reitoria, o “de acordo” do conselho universitário, e encaminhamos
essa providência para que a região possa contar com uma faculdade
de Medicina.

Vale ressaltar, Sr. Presidente, que os Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha, que formam o Nordeste, o Norte e o Noroeste de
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Minas, possuem apenas uma faculdade de Medicina, localizada em
Montes Claros, que é paga. Por ser essa região a mais pobre de
Minas, o nosso trabalho justifica-se, junto ao Presidente da República,
ao se buscar autorização - e já está sendo encaminhada essa
autorização para consecução do objetivo de oferecer à região mais
pobre do Estado a oportunidade de formar médicos para atenderem
exatamente na região. Enquanto aqui, em Belo Horizonte, temos uma
média de um médico para cada 400 habitantes, naquela região a
proporção é de um médico para cada 2.400 habitantes. Estamos fora
de todos os parâmetros.

O nosso esforço valeu a pena, fomos muito bem recebidos pelo
Vice-Presidente José Alencar, no exercício da Presidência, na
definição feita no Ministério da Educação, na aprovação do Conselho
Universitário da Reitoria da Universidade dos Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha, para que Teófilo Otôni ofereça curso de Medicina.

Oferecemos ao Vice-Presidente José Alencar, no exercício da
Presidência da República, e ao Ministro um hospital da cidade para
funcionar como hospital universitário. Imediatamente, com o apoio e a
ajuda do Deputado Virgílio Guimarães, coordenador da bancada
federal mineira na Câmara dos Deputados, uma emenda foi aprovada
e já estão disponíveis recursos da ordem de R$18.000.000,00, sendo
R$9.000.000,00 para aplicar no “campus” de Diamantina e
R$9.000.000,00 para aplicar no “campus” de Teófilo Otôni, o que
possibilitará, certamente, a implantação da faculdade de Medicina.
São recursos já assegurados por emendas da bancada dos
Deputados mineiros, oferecidos à Reitoria da Universidade Federal
dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Cabe aqui, também, Sr. Presidente, ressaltar que os primeiros
contatos feitos com a Universidade de Diamantina, que
posteriormente o Presidente Lula transformou em Universidade da
Região do Mucuri e do Jequitinhonha, feitos em 2003, 2004 e 2005,
com a então Reitora Dra. Mirele, tiveram seqüência, e, em 2005,
começavam as obras da universidade federal em Teófilo Otôni. Digo
isso para registrar o nosso trabalho anterior.

Quero registrar também outro trabalho que vinha sendo
desenvolvido por nós quando estávamos na Prefeitura, junto à
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Secretaria de Educação, com autorização do Governador Aécio
Neves, no sentido de levar para Teófilo Otôni também a Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG. A partir deste ano, começaram a
funcionar os cursos da Universidade Federal de Minas Gerais,
iniciativa nossa, quando Prefeito dessa comunidade.

Teófilo Otôni, Sr. Presidente e Srs. Deputados, transformou-se em
um centro universitário. Em 2001, era exatamente o que pregávamos:
a transformação de Teófilo Otôni em um centro universitário. Levamos
para Teófilo Otôni a Unipac, que hoje tem lá a melhor e a maior das
suas sedes no Estado, o prédio mais bonito, com quase quatro mil
alunos. Mas o incrível, Sr. Presidente, é que hoje respondo processo
porque cedi espaços públicos para que a Unipac funcionasse em
Teófilo Otôni. Estou sendo processado pelo Partido dos
Trabalhadores porque criei a oportunidade de a minha cidade ter
cursos superiores. Isso me magoa, Sr. Presidente, porque acho que,
para a educação, os gestores públicos têm de fazer tudo o que for
possível, têm de dar o que puderem. Mas não entendeu assim o PT
com sua denúncia, e não entendeu assim o Promotor que confirmou
essa denúncia, e o processo está em andamento. Ora, para qualquer
instituição regida pelo Conselho Estadual de Educação funcionar em
uma cidade do interior, o Conselho exige um convênio, ou um termo
de acordo, ou um termo de compromisso com a Prefeitura. E é claro
que uma instituição, mesmo particular, não vai investir imediatamente
os recursos para formatar um curso superior em uma cidade do
interior. Se quisermos, Sr. Presidente, meu caro Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, colocar um curso superior em uma cidade, a primeira
condição é oferecer o espaço físico. Estou sendo processado para
devolver aos cofres municipais R$54.000,00 do período em que a
Unipac funcionou em prédios públicos, em espaços que estavam
vazios, funcionando paralelamente com escolas municipais. Já havia
uma escola municipal. Eu tinha de manter a escola pagando água, luz,
todas as despesas do prédio, então ocupei quatro salas, e estou
sendo processado para devolver R$54.000,00. Por quê? Porque levei
a Unipac para Teófilo Otôni, e ela tem 4 mil alunos. Deputado Rêmolo
Aloise, veja o absurdo. Acabei de ser notificado, neste momento, de
que tenho de devolver R$54.000,00 porque permiti que a Unipac
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chegasse a Teófilo Otôni e se expandisse.
Numa primeira fase, Sr. Presidente, é claro, funcionou em prédios

públicos. Isso está claro. Mas, posteriormente, foram feitos
investimentos de R$6.000.000,00 na maior e melhor sede da Unipac
em todo o Estado de Minas Gerais. A cidade ganhou com a geração
de empregos para pedreiro, ajudante de pedreiro e eletricista. Foram
quase 400 empregos gerados pela Unipac no seu quadro de
funcionários em Teófilo Otôni.

O Deputado Ruy Muniz sabe que, para criar uma faculdade
particular numa cidade, é necessário o apoio da Prefeitura. Estou aqui
para reclamar. O que devo fazer, Ruy Muniz, pois estão me
condenando a devolver aos cofres municipais R$54.000,00 porque
criei uma universidade em Teófilo Otôni para 4 mil alunos?

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Colega Deputado Getúlio
Neiva, conheço a estrutura da Unipac na cidade de Teófilo Otôni. É
muito bonita, e uma instituição que presta relevantes serviços à
cidade.

É um absurdo o que estão fazendo com V. Exa. Deveriam premiá-lo
pelo fato de, como Prefeito, ter levado o ensino superior de qualidade
para Teófilo Otôni.

Temos de ajudar, sim. V. Exa. é um exemplo para os Prefeitos de
outras cidades que precisam tanto do ensino superior e da educação
profissional. Hoje não importa mais se são escolas municipais,
estaduais, privadas ou federais, mas sim que temos escola, e
precisamos investir em educação, que é tudo, que transforma a vida
das pessoas. É necessário fazermos parceria com os setores público
e privado. Atuamos também em educação em Minas Gerais e, em
muitas cidades, levamos a educação, principalmente à distância,
usando estruturas de Prefeituras. Se as Prefeituras não fossem
parceiras, muitos mineiros não teriam a oportunidade de fazer um
curso superior.

V. Exa. está de parabéns. Teófilo Otôni tem de lhe agradecer muito.
O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Ruy Muniz.

Pedi a sua interferência porque sei que V. Exa. conhece o assunto e
sabe que uma instituição, a sua inclusive, não vai para nenhuma
cidade se o Prefeito não a convidar, se não houver um acordo com a
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entidade local.
Fico impressionado em relação a esse fato, porque não levei para lá

apenas a Unipac, mas também o Iesfato-Unec, com 1.200 alunos, e o
Instituto Doctum, de Caratinga, com 1.500 alunos. Temos, em Teófilo
Otôni, perto de 9 mil alunos universitários. Teófilo Otôni transformou-
se numa cidade universitária, copiando, naturalmente, Montes Claros.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Com certeza, Deputado
Getúlio. Aliás, no Iesfato, nos cursos de Comunicação Social e
Serviço Social, tive a oportunidade de ajudar os nossos amigos Pe.
Joel e D. Diego, bem como toda a Igreja Católica de lá nessa parceria
vitoriosa.

Nenhum crime V. Exa. cometeu. Ao contrário, ajudou a instalar
escolas em Teófilo Otôni. Merece os nossos aplausos. Meus parabéns
e um grande abraço!

O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Ruy Muniz.
Sr. Presidente, no mesmo instante em que sou processado e

notificado a pagar R$54.000,00 por uso indevido de estabelecimento
de ensino público, que já era mantido pela Prefeitura, por ceder quatro
salas, também recebo uma outra notícia, mas esta muito agradável. O
Deputado Dalmo Ribeiro Silva conhece a história, porque discutimos
isso logo que cheguei a esta Assembléia. Fui condenado a nove anos
e seis meses de cadeia, em recinto fechado, por um Juiz de Primeira
Instância, porque meu funcionário emprestou um caminhão para o
transporte de um som numa campanha eleitoral de 1988. Eu era
Deputado Federal. Tinha ido a Brasília, e o Supremo Tribunal Federal
mandou arquivar o processo por falta de provas.

Nesta semana, a Corte Suprema do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais derrubou a sentença de primeira instância por 20 votos a zero.
Aproveito aqui para fazer minha homenagem ao Poder Judiciário. Eu,
que fui advogado e sempre acreditei na Justiça, sinto-me, por um
lado, muito feliz neste instante por ter tido essa vitória na Corte
Suprema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; e, por outro lado,
lamento que ainda tenha de discutir, em primeira instância, uma multa
de R$54.000,00 por ter criado uma universidade no meu Município,
por ter levado educação superior para a minha cidade. Vejam que o
Instituto Doctum montou uma grande estrutura em Teófilo Otôni.
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Consegui que a cooperativa de laticínios cedesse parte do parque
de exposição para construir os prédios, e criamos um novo núcleo
universitário na estrutura do antigo orfanato do Padre Joel, do Instituto
Iesfato. Quatro instituições universitárias privadas funcionam em
Teófilo Otôni e duas públicas. Fizemos uma transformação na
educação da cidade. Criamos o curso de Administração na Fenord,
onde começamos nosso trabalho. No mandato da atual Prefeita, foi
construído o prédio da UFMG, o que lhe serviu de motivo para que
fosse eleita Prefeita. Gera votos a criação de uma universidade
pública e gratuita, com 20 mil empregos, assim como ocorreu em
Viçosa. Isso não é verdade: são 50 a 100 empregos, no máximo.
Todavia, a campanha foi de 20 mil empregos em uma universidade
pública federal gratuita para todos, com 450 alunos. Levamos a UFMG
para Teófilo Otôni. Minha presença neste Plenário hoje é para
agradecer aos Desembargadores de Minas Gerais, todos aqueles
que, naquele processo, atuaram e nos deram a vitória de 25 votos a
zero contra uma sentença ridícula de um Juiz de Primeira Instância,
que, julgando um processo que o STF já tinha mandado arquivar, nos
sentenciou por um empréstimo, feito por um funcionário da Prefeitura,
de um caminhão para transportar um som. De outro lado, quero
lamentar ter agora de fazer um esforço danado para pegar dinheiro do
meu salário para pagar uma multa de R$54.000,00 porque cometi o
grande crime de criar uma universidade em Teófilo Otôni para quase 4
mil alunos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

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

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Sr. Presidente.
Caríssimo Deputado Getúlio Neiva, amigos da TV Assembléia,
caríssimos amigos e amigas da minha querida Conceição das Pedras,
que neste momento acompanham o trabalho do Plenário da
Assembléia Legislativa, senhoras e senhores, ocupo esta tribuna,
regimentalmente, para fazer uma reflexão muito necessária e
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oportuna.
Existe o tempo de preparar a terra, existe o tempo de plantar, existe

o tempo de regar a planta, existe o tempo de colher os bons frutos. De
outra banda, existe o momento de pedir e de agradecer.
Agradecendo, quero ocupar a tribuna na tarde de hoje, mais uma vez,
em nome do Sul de Minas e em meu nome, em nome dos Municípios
que foram beneficiados hoje com o programa Proacesso.
Particularmente o faço em nome dos meus queridos conterrâneos da
nossa caríssima e querida terra de Conceição das Pedras, na pessoa
do querido Prefeito Edicássio, que está aqui, de José Benedito Nego,
do Giovane, que representa a Câmara Municipal, dos demais amigos
servidores da Câmara e da Prefeitura, que nos honram com sua
presença neste Plenário. Também o faço em nome do Município de
Marmelópolis, de seu Prefeito Valmir, do nosso Município de
Jacutinga, com o Prefeito Darci, da nossa Prefeita Noemi, de
Albertina, do Município de Borda da Mata, por seu Prefeito, o
Cobrinha, pelo Município de Tocos do Moji, por seu Prefeito Antônio
do Rosário.

Sr. Presidente, hoje testemunhamos o sentimento maior de gratidão,
de reconhecimento a um homem público. Com muita alegria,
assistimos à manifestação do nosso Governador, que, em sua última
etapa, entrega oficialmente ao Estado de Minas Gerais 49 novos
trechos para a alegria daqueles que sonhavam com essa obra.
Recordo-me que, com o Prefeito Edicássio, com o Vice-Prefeito Nego,
com nossos Vereadores e também com outros parlamentares, em
tantas oportunidades, pleiteamos essa grande obra para o Município.
Desde que assumi meu mandato nesta Assembléia Legislativa, tenho
tido a honra de representar aqui esses Municípios. Trabalhamos
incansavelmente, demonstrando ao governo a imperiosa necessidade
da pavimentação asfáltica nos trechos que ligam esses Municípios
progressistas. Chegou o dia! Hoje assistimos a uma grande festa dos
Municípios. Os Vereadores deslocaram-se das Câmaras, os Prefeitos
saíram de seus gabinetes para virem testemunhar de perto o
compromisso firmado por nosso Governador, que, por sua vez,
demonstrou o respeito que tem pelos Municípios, bem como o
cumprimento da palavra empenhada. Este é um momento importante
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para cada um desses Municípios. Sabemos que o Município é a
“cellula mater” da sociedade; lá está o palco de tantos e tantos
problemas. Os Vereadores têm como missão testemunhar, tratar e
resolver as questões de seus munícipes. Nesta tarde, quero
agradecer, mais uma vez - como já o fiz pessoalmente na manhã de
hoje -, ao Governador por ter priorizado, determinado, autorizado a
obra nesses novos trechos, que, com certeza, viabilizarão
desenvolvimento e progresso para todos.

Caríssimo Deputado José Henrique, devo dizer que para nós, bem
como para os 49 Municípios que participaram da grande festa do
progresso, este dia é especial. Há quanto tempo estavam aguardando
por isso! Sentimos essa satisfação no coração dos Prefeitos. Nos
olhos dos Vereadores e da população, observamos a maneira
receptiva com que ouviram o Prefeito determinar, por meio da
Secretaria, a autorização da licitação do tão sonhado trecho que ligará
os nossos Municípios.

Para quem, como eu, vem acompanhando o processo desde longa
data, ficou comprovado, por meio da minha palavra e da palavra do
Governador, que hoje temos muito a comemorar. Essa construção,
com certeza, já ultrapassou a história da nossa cidade. Muitos
interessados nessa construção já morreram; alguns Prefeitos não
conseguiram ver esse sonho se realizar, bem como alguns
Vereadores que aqui estiveram àquela época, fazendo reivindicações
junto ao governo, mas tudo ficava apenas no papel.

O momento em que o Governador entrega o papel autorizativo aos
nossos Prefeitos é a síntese maior do seu compromisso com o
desenvolvimento, com o Município e com todos aqueles que
confiaram nessa administração ímpar de nosso Governador, que tem
sido exemplo para Minas e para o Brasil. Hoje é o momento de
agradecer.

Quero revelar a todos nossa alegria e nossa satisfação em vista das
tantas e tantas noites mal-dormidas de Prefeitos e Vereadores
buscando soluções para seus problemas. Muitas vezes havia trânsito
interrompido, alunos não conseguindo cumprir suas metas
educacionais, rodovias intransitáveis com transporte de ambulâncias.
Tenho certeza absoluta de que hoje se abre um grande caminho para
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o desenvolvimento e para o progresso do nosso Estado e de nossa
região.

Eu, particularmente, tenho muito a comemorar porque nessa rodada
final de hoje tenho o prazer de ter todos os meus Municípios
contemplados. Isso não foi construído somente por um, mas por
muitos. Há muitos anos temos contado sempre com o apoio dos
nossos Secretários de Obras e Diretores do DER - e foram muitos que
tivemos. Quero saudar o Secretário Fuad Noman e o nosso Diretor-
Geral do DER, o caríssimo José Élcio, que em tantas oportunidades
nos atenderam e aos nossos Prefeitos e Vereadores para discutir com
eles, para estabelecer uma data. Essa data que hoje, sem dúvida
alguma, nos enche de alegria e de contentamento.

Hoje é um dia maior para os Municípios que participaram desse
encontro no Palácio da Liberdade, berço das tradições de Minas e do
Brasil, e puderam ouvir o Governador, receber seu aperto de mão e o
compromisso do início da obra tão logo a licitação se encerre dentro
do processo legal e jurídico.

Nós, parlamentares, temos tido motivos de alegria, porque não
somente no asfalto tivemos muitas obras que o Governador tem-nos
dado, mas também nas áreas da telefonia celular, do PSF, de
transporte escolar, as escolas e nossa segurança pública. Em nenhum
momento da história de Minas o Município mineiro foi tão premiado e
coroado de ações do nosso Governador. Isso tem ocorrido em
decorrência dessa parceria muito forte que une os Municípios e o
próprio governo. É a seriedade que os Municípios têm efetivamente
dentro do contexto de sua governabilidade.

Quero render as minhas homenagens ao Município pelo qual tenho
o prazer de destacar a minha gratidão, aos Vereadores que me
outorgaram, há pouco tempo, o título de Cidadão Honorário de
Conceição das Pedras. Quero também destacar os Municípios de
Marmelopólis e Delfim Moreira e o Prefeito Valmir, que hoje também
participou, com o Vice-Prefeito Nem e com o Presidente da Câmara,
Reinaldo.

Quero ainda deixar registrado o nosso apelo - conforme o nosso
projeto em andamento em favor do Sul de Minas -, mais uma vez,
para que o Governador contemple também o asfaltamento entre



86

Jacutinga e Espírito Santo do Pinhal, no Estado de São Paulo. Esse é
um projeto que já está aprovado pelo DER. O levantamento já foi
determinado há muito tempo e já foi retificado conforme determinação
do Governador.

Estamos aguardando, ainda neste ano, a liberação de recursos para
o asfaltamento de Jacutinga a Pinhal, diga-se de passagem, o último
trecho a ser asfaltado ligando o Estado de São Paulo à região Sul
mineira. Tivemos absoluta certeza hoje pela manhã, tendo em vista o
compromisso firmado pelo Governador com os nossos Municípios, de
que não haverá de faltar uma importante obra como essa, ligando
Minas a São Paulo. Temos esse pleito em mãos desde longa data, e,
certamente, ele será concretizado brevemente.

Quero dizer a todos, incluindo as pessoas que nos assistem pela TV
Assembléia, que hoje estamos comemorando. Para nossos
Municípios, este é um dia de muita festa, que tem de ser
comemorado, porque temos, acima de tudo, o dever de agradecer
pelas ações promovidas não somente pelo próprio Governador, que
tem trabalhado pelos nossos Municípios e pelo nosso Estado.

Que estas palavras fiquem registradas nos anais da história desta
Casa. A nossa satisfação é maior neste momento em que acolhemos
os nossos Vereadores e toda a comunidade de Conceição das
Pedras, Marmelópolis, Pedralva, Albertina, Jacutinga, Tocos do Moji,
Borda da Mata. Quero homenagear todos aqueles que nos
acompanham, como os meus amigos de Conceição das Pedras -
alguns já retornaram a suas famílias - e falar da minha satisfação, da
minha alegria de ter cumprido com o Governador um compromisso.
Doravante, teremos trabalho, desenvolvimento e vida respeitosa,
como os senhores merecem e como disse o próprio Governador. A
todos, nossa satisfação e nosso preito de gratidão nesta tarde
importante para Minas Gerais.

Aproveito para parabenizar todos os representantes dos Municípios
que participaram hoje do encontro e foram atendidos pelo Proacesso.
Muito em breve teremos a visita do nosso Governador e futuro
Presidente da República para inaugurar as nossas obras e participar
efetivamente da nossa alegria e do nosso sentimento de gratidão.
Muito obrigado.
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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 4, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2008
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, André Quintão, Inácio Franco e Ivair Nogueira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício dos Srs. Ubsclender Carneiro Pereira e Joana
Beatriz Barros Pereira, informando que assumiram, respectivamente,
a Presidência da Fundação Comunitária Tricordiana de Educação e a
Reitoria da Universidade do Vale do Rio Verde - Unincor. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: no 1º turno, Projetos de
Lei nºs 1.677/2007 (Deputado Ademir Lucas), 1.968/2007 (Deputado
André Quintão) e 1.979/2008 (Deputado Elmiro Nascimento). Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor
Viana em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão
para se debater a necessidade do governo de Minas em encaminhar
novamente o projeto de lei que estabelece as diretrizes da política
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remuneratória dos servidores públicos civis das administrações direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo e dos militares do
Estado; e Weliton Prado (3) em que solicita seja realizada audiência
pública da Comissão para se discutir a necessidade da nomeação dos
candidatos aprovados no concurso para provimento de cargos das
carreiras de Gestor Fazendário e Técnico Fazendário de
Administração e Finanças; seja realizada audiência pública da
Comissão para se debaterem as distorções salariais e a valorização
profissional dos servidores administrativos da Polícia Civil do Estado;
e seja realizada audiência pública da Comissão para se debaterem as
reivindicações dos servidores do Estado que desempenham a
atividade de motorista nos diversos órgãos das administrações direta
e indireta, por melhorias salariais e valorização profissional. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ademir Lucas -

André Quintão - Ivair Nogueira - Domingos Sávio.

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

1.791/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

declarar de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento e
Crescimento Humano, 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 1.791/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação para o Desenvolvimento e Crescimento Humano, com
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sede no Município de Sabará, que possui como finalidade precípua
congregar órgãos e pessoas interessadas em melhorar as condições
socioeconômicas dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades assistenciais, educacionais,
culturais e recreativas, protege a saúde da família, da infância, da
adolescência e da velhice, orienta sobre a preservação do meio
ambiente, viabiliza cursos para a formação profissional de seus
assistidos, incentiva e apóia atividades voltadas para o
desenvolvimento da agropecuária e combate a fome e a pobreza.

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

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

nº 1.791/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.258/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de
Formiga - CDL - Formiga -, com sede no Município de Formiga.

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 2.258/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Câmara de Dirigentes Lojistas de Formiga, que possui como
finalidade precípua lutar pelo desenvolvimento e pela prosperidade do
comércio local.

Na consecução de suas metas, defende, perante o poder público e
entidades privadas, os direitos e interesses de seus associados;
presta assessoria técnica em assuntos de naturezas econômica e
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jurídica; realiza palestras e seminários sobre o comércio varejista,
bem como cursos profissionalizantes; promove a solidariedade entre
os componentes do segmento que representa.

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 2.258/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Bráulio Braz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.329/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Veneza – Asmove –, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.329/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Bairro Veneza, com sede no
Município de Ribeirão das Neves, que tem por escopo promover
melhorias na qualidade de vida dos moradores do Bairro Veneza,
incluindo o Conjunto Henrique Sapori, principalmente nas áreas de
saúde, educação, cultura, lazer, esporte, alimentação e garantia dos
direitos individuais e coletivos.

Para a consecução de seu objetivo, desenvolve ações de
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atendimento a crianças, adolescentes e idosos; colabora com as
autoridades nos trabalhos que visem a benefícios para seus
assistidos; institui caixa beneficente para atender aos mais carentes
em caso de urgência.

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

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

nº 2.329/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.341/2008

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 Pequeno Lar, 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 2.341/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária Pequeno Lar, com sede no Município de
Santana do Paraíso, que tem como finalidade precípua promover
gratuitamente ações que visem ao desenvolvimento integral da
criança, priorizando a primeira infância.

Para dar suporte a esse trabalho, contribui para o estabelecimento
de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,
estadual e municipal e busca garantir a universalidade e a qualidade
da atenção dispensada à criança e à sua família, na perspectiva de
concretizar seus direitos e oportunidades de acesso a bens
socioculturais necessários à sua formação.

Promove e divulga pesquisas, publicações, conferências, debates e
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seminários, objetivando 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 2.341/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.349/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Aiuruoca - Apae -, com sede no Município de
Aiuruoca.

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 2.349/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca, que
tem como finalidade precípua promover a melhoria da qualidade de
vida das pessoas portadoras de deficiência, na busca do pleno
exercício da cidadania, e incentivar a comunidade a melhor conhecer
suas dificuldades e reivindicações.

Para dar suporte a esse trabalho, coordena e executa, na sua área
de atuação, os objetivos, os programas e a política da Federação das
Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes, promove a
realização de estatísticas, estudos e pesquisas, referentes à causa do
excepcional, que proporcionem avanços científicos para a área e
formação de pessoal técnico, e articula, junto aos poderes públicos e
entidades privadas políticas, a defesa dos direitos da pessoa
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portadora de deficiência.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.349/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.359/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 210/2008, o
Projeto de Lei nº 2.359/2008, do Governador do Estado, autoriza a
abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em
favor Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 7/5/2008, 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$5.341.772,65,
para cobrir despesas do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro, estabelece que os créditos suplementares destinam-se a
reforço de dotação orçamentária insuficientemente prevista na Lei do
Orçamento, são autorizados por lei e abertos por decreto. Sua
abertura depende da existência de recursos disponíveis e será
precedida de exposição justificativa.

Conforme discriminado no projeto, o crédito total a ser autorizado
destina-se às seguintes despesas:

I - outras despesas correntes, no valor de R$2.503.584,83;
II - investimentos, no valor de R$2.838.187,82.
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Para atender às despesas mencionadas serão utilizados recursos
provenientes de:

I - Convênio nº 00006/2006 e seus termos aditivos, celebrado em
13/4/2006 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;

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$215.797,11;

III - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$2.700.000,00.

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 Tribunal de Contas.

Quanto ao mérito que nos cabe analisar, informamos que o projeto
atende aos requisitos constitucionais e legais que disciplinam a
matéria financeira e orçamentária.

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

2.359/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Délio Malheiros

- Paulo Cesar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.362/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Luar da Pampulha e Adjacências - Ascomluar -, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.
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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 2.362/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Bairro Luar da Pampulha e Adjacências,
com sede no Município de Ribeirão das Neves, 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, protege a saúde da família, da gestante, da infância e do
idoso, orienta sobre a preservação do meio ambiente e promove
palestras, encontros, conferências e debates sobre temas de interesse
da coletividade.

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

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

nº 2.362/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.363/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Casa do
Itanhanduense Sarah Guedes Costa, com sede no Município de
Itanhandu.

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,
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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 2.363/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Casa do Itanhanduense Sarah Guedes Costa, com sede
no Município de Itanhandu, entidade filantrópica, sem fins lucrativos,
que tem por escopo prestar assistência material e psicológica ao idoso
da região.

Para a consecução de seu objetivo, mantém instalações e serviços
adequados à legislação vigente, para acolher os idosos e possibilitar-
lhes qualidade de vida digna; firma convênios com órgãos públicos ou
entidades privadas para assegurar a realização de seus serviços.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem a finalidade de retificar o nome da
instituição de acordo com o consubstanciado 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 2.363/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.827/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o

Projeto de Lei nº 1.827/2007 dispõe sobre o Quadro de Cargos dos
Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e
dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/11/2007, o projeto foi
encaminhado às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no
tocante aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado
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nos seguintes termos.
Fundamentação

Com fulcro no art. 66, inciso II, da Constituição Estadual, o qual
reserva ao Tribunal de Contas, por seu Presidente, a iniciativa
privativa para a deflagração do processo legislativo sobre a criação e
a extinção de cargo e função públicos e a fixação de vencimentos de
seus membros e dos servidores da Secretaria, observados os
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposição em tela
propõe alterações no plano de carreira dos servidores efetivos do
Tribunal de Contas, de que trata a Lei nº 13.770, de 6/12/2000,
alterada pelas Leis nº 15.783, de 2005, e nº 16.134, de 2006.

Tais alterações consistem, precipuamente, em dispor sobre a
promoção vertical na carreira dos servidores do Tribunal de Contas e
sobre o Quadro Específico de Provimento Efetivo e o Quadro
Suplementar daquela Corte, com os respectivos padrões de
vencimento. Para tanto, o projeto estabelece novos padrões de
vencimento para as classes de cargos das carreiras da Secretaria do
Tribunal, ampliando-as.

O desenvolvimento na carreira do servidor efetivo do Tribunal de
Contas se faz por progressão e promoção horizontal, vertical e por
merecimento, condicionadas à avaliação de desempenho, cumpridas
as exigências legais e aquelas estabelecidas em resolução do
Tribunal de Contas, nos termos do “caput” do art. 6º da Lei nº 13.770,
de 2000.

Segundo o § 3º do mencionado artigo, “promoção vertical é a
passagem do servidor à classe subseqüente na carreira, mediante
avaliação de capacitação profissional, condicionada à existência de
vaga”.

Entre as alterações propostas está a supressão da existência de
vaga como condição para o servidor ser promovido. Outrossim, a
proposta de ampliação das carreiras do Tribunal de Contas está
consubstanciada no Anexo I da proposição, com a inclusão de novos
padrões de vencimentos.

Conseqüentemente, a nova redação que se objetiva dar por meio do
art. 2º do projeto ao referido § 3º do art. 6º da Lei nº 13.770 estabelece
os novos padrões de vencimento para fins de posicionamento do
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servidor que requerer a promoção vertical para a classe subseqüente.
A promoção por merecimento, que nos termos do art. 7º da Lei nº

13.770, de 2000, “é o posicionamento do servidor efetivo em padrão
de vencimento na classe A” e “privativa dos detentores de título
declaratório de apostila de direito”, também é objeto de alteração pela
proposição em exame. Pela nova redação proposta pelo art. 3º do
projeto para o art. 7º da lei citada, a promoção à classe A deixa de ser
privativa para o servidor efetivo detentor de título declaratório de
apostila de direito obtido nos termos da Lei nº 9.532, de 1987, da
Emenda à Constituição Estadual nº 57, de 2003, e da Lei nº 14.984,
de 2004, possibilitando-se também ao servidor efetivo posicionado no
último padrão da classe B da carreira do respectivo cargo, atendidos
os requisitos que ora se estabelecem, o acesso à referida classe A.

Além de determinar as regras para o posicionamento do servidor na
classe A da respectiva carreira, o projeto de lei estabelece os
requisitos para o ingresso e o desenvolvimento na classe A, afora os
previstos em Resolução do Tribunal de Contas, conforme se verifica
do seu art. 4º.

Observe-se que a proposição impõe limites de padrão para os
servidores promovidos para a Classe A, de acordo com as suas
respectivas classes, conforme se verifica no mencionado artigo.

As carreiras do Quadro Específico de Provimento Efetivo da
Secretaria do Tribunal de Contas estão distribuídas assim: Agente do
Tribunal de Contas, classes E, D, C, B e A; Oficial do Tribunal de
Contas, classes D, C, B e A; Técnico do Tribunal de Contas, classes
C, B e A.

O eminente Professor de Direito Administrativo e Constitucional José
dos Santos Carvalho Filho, com muita propriedade faz a seguinte
observação: “No que concerne particularmente à promoção, é forçoso
reconhecer que são muito variados os sistemas de melhoria funcional.
Algumas leis funcionais distinguem a promoção e a progressão (esta
“stricto sensu”, porque toda melhoria, em última análise, retrata uma
forma de progressão funcional). Naquela o servidor é alçado de cargo
integrante de uma classe para cargo de outra, ao passo que na
progressão o servidor permanece no mesmo cargo, mas dentro dele
percorre um “iter” funcional, normalmente simbolizado por índices ou
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padrões, em que a melhoria vai sendo materializada por elevação nos
vencimentos” (Manual de Direito Administrativo, 16ª edição, Editora
Lumen Juris, 2006, p. 520).

O art. 39 da Constituição Federal, notadamente os seus §§ 1º e 2º,
com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 19, de
4/6/98, confirma a necessidade da instituição de planos de carreira
para os servidores públicos, com a oportunidade de promoção,
conforme se verá a seguir:

“Art. 39 - (...)
§ 1º - A fixação dos padrões de vencimento e dos demais

componentes do sistema remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos

cargos componentes de cada carreira;
II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos.
§ 2º - A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos
para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de
convênios ou contratos entre os entes federados” (grifos nossos).

Antes da Emenda Constitucional nº 19, o “caput” do art. 39
estabelecia que “a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico
único e planos de carreira para os servidores da Administração
Pública direta, das autarquias e das fundações públicas”.

O art. 5º do projeto assegura ao servidor a elevação de quatro
padrões. Já o art. 6º assegura o posicionamento no primeiro padrão
da última classe em que ingressou o servidor mediante processo
classificatório, na hipótese de este servidor, após ter obtido promoção
vertical e posteriormente elevação dos quatro padrões de vencimento,
ficar posicionado em padrão incompatível com a sua classe em razão
dos novos padrões propostos para as classes das carreiras dos
Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas, nos termos
da proposição.

Quanto aos padrões de vencimentos dos cargos do Quadro
Específico de Provimento em Comissão, o art. 9º do projeto
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estabelece que a correspondência entre os padrões atuais e os novos
padrões propostos está definida no Anexo II, que o acompanha, à
exceção do padrão fixado para o cargo de Diretor-Geral, que passa a
ser o padrão determinado por este artigo.

Ressalte-se, por ser oportuno, que a proposição estabelece como
padrão máximo para os servidores detentores de título declaratório de
apostila de direito posicionados na classe A da respectiva carreira o
padrão correspondente ao do cargo de Diretor-Geral.

Outras medidas propostas dizem respeito à remuneração do
servidor efetivo nomeado para o exercício de cargo de provimento em
comissão, que poderá optar pelo vencimento do cargo comissionado
ou pela remuneração de seu cargo acrescida de 30% do vencimento
do cargo de provimento em comissão que ocupar, assim como ocorre
nos demais órgãos do Estado.

Examinadas as disposições constantes da proposição em pauta,
cumpre ressaltar que a garantia de elevação de quatro padrões para o
servidor integrante de carreira da Secretaria do Tribunal de Contas
repercute na sua remuneração porquanto eleva o seu vencimento,
implicando aumento da despesa com pessoal do Tribunal de Contas.
Ademais, cumpre observar que a elevação de quatro padrões
representa tão-somente uma elevação salarial para o servidor,
porquanto não está condicionada a nenhum requisito para o seu
posicionamento no novo padrão, não obstante a proposta de
ampliação da carreira conforme consta da proposição.

Na justificativa que acompanha o projeto, o Presidente daquela
Corte de Contas ressalta que “o suporte orçamentário necessário para
acobertar as despesas oriundas deste projeto será respaldado, em
parte, pelo orçamento já pactuado para viger no exercício de 2008”.
Aduzindo-se a isto, o Ofício nº 015/2008 do Gabinete da Presidência
informa ao Presidente desta Casa que foi firmado um acordo com o
Poder Executivo, com vistas à vigência da lei originada da proposição
a partir de agosto deste exercício, assegurando-se a manutenção do
índice aproximado de 0,77% da Receita Corrente Líquida e
considerando-se, também, a aprovação da Proposta Orçamentária de
Pessoal para 2009, em valores já ajustados, objetivando o
cumprimento do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade
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Fiscal.
Com efeito, a Lei Complementar no 101, de 4/5/2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal -, determina que, para a realização de
qualquer ato de que resulte aumento de despesas com pessoal, deve-
se apresentar a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e a sua
adequação com a lei orçamentária anual, bem como mencionar a
origem dos recursos para o seu custeio. Nesse particular, a Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisará, oportunamente,
os dados pertinentes.

O art. 61, incisos VIII e IX, da Constituição Estadual, atribui à
Assembléia Legislativa a competência para dispor sobre a criação, a
transformação e a extinção de cargo, emprego e função públicos na
administração direta, autárquica e fundacional e fixação de
remuneração, regime jurídico único de servidor público, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria de civil e reforma e transferência
de militar para a inatividade.

Segundo o magistério do constitucionalista José Afonso da Silva,
“até a superveniência da Emenda Constitucional nº 41/2003,
vigoravam os princípios da integralidade e da paridade, sem restrição,
para o cálculo dos proventos da aposentadoria. Ou seja: os proventos
de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, eram calculados
com base na remuneração servidor no cargo efetivo em que se desse
a aposentadoria e, na forma da lei, correspondiam à totalidade da
remuneração. Integralidade, porque se mantinha o valor integral da
remuneração; paridade, também porque deveria estar sempre ao par
com remuneração do cargo em que se dera a aposentadoria. Por
regra, esses princípios foram afastados por aquela Emenda, com a
nova redação que ela deu aos §§ 1º e 3º do art. 40, segundo os quais
os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata
esse artigo serão aposentados, calculados seus proventos, por
ocasião de sua concessão, com base na remuneração utilizada como
base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de
que tratam os arts. 40 e 201, na forma da lei”. Por outro lado, observa,
ainda, o eminente professor que “há direitos adquiridos e situações
jurídicas subjetivas definitivamente constituídas, a serem respeitados”
(Comentário Contextual à Constituição, 2ª edição, Malheiros Editores,
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2006, p. 362).
Isso posto, julgamos necessário apresentar a Emenda nº 1 na

conclusão deste parecer, a fim de adequar o texto da proposição às
disposições constitucionais pertinentes aos inativos.

Por ser oportuno, apresentamos, ainda, as Emendas nºs 2 a 4,
objetivando adequar a proposição à técnica legislativa conforme se
verificará na conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.827/2007 com
as Emendas nºs 1 a 4, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. - O disposto nesta lei 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.”.

EMENDA Nº 2
No art. 2º, substitua-se a expressão “ficando excluídos os §§ 7º e 8º”

por “ficando revogados os §§ 7º e 8º”.
EMENDA Nº 3

No art. 9º , substitua-se a expressão “e os resultantes desta Lei é a
definida no Anexo II” por “ é a definida no Anexo II desta Lei”.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao final do enunciado entre parênteses do Anexo II e

do Anexo III, a que se refere o Anexo I a seguinte expressão: “com a
redação dada pelo art. 2º da Lei nº 15.783, de 26/10/2005”.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.957/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em análise
altera a Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém as normas de
execução penal.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007, foi a proposição
analisada preliminarmente pela 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 disposto no art. 188, combinado com o art.
102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame altera o art. 128 da Lei nº 11.404, de

25/1/94, que contém as normas de execução penal. Esse dispositivo
obriga os estabelecimentos penitenciários destinados a mulheres a
disporem de dependência dotada de material de obstetrícia, para
atender à mulher grávida ou à parturiente, cuja urgência do estado
não permita a transferência para hospital civil. Na proposição em
análise, permanece a obrigação de se manter dependência com
capacidade para atendimento obstétrico nos estabelecimentos
penitenciários, mas para prestação desse atendimento apenas em
caráter excepcional. A modificação pretendida visa a garantir à
gestante detida sua transferência para unidade de saúde capacitada,
nas quatro semanas anteriores à data prevista para o parto.

Segundo dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias
- Infopen -, em dezembro de 2007, o sistema prisional mineiro
abrigava 2.103 presas, sendo 979 em dependências da Polícia Civil e
1.124 no sistema administrado pela Subsecretaria de Administração
Prisional  da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Entende-se que o atendimento à gestante deve ser uma
preocupação presente na administração prisional do Estado, com
vistas a assegurar atendimento pré-natal, assistência ao parto e ao
puerpério, reduzir a mortalidade materna e infantil e, por fim, promover
a saúde da mulher e da criança recém-nascida. A preocupação que
orienta o projeto em análise é a mesma que sustenta o programa Viva
Vida, programa estruturador, no âmbito da área de resultado Vida
Saudável, do Plano Plurianual de Ação Governamental em vigor -
PPAG 2008-2011. Esse programa, sob responsabilidade da Secretaria
Estadual de Saúde, com recursos do Fundo Estadual de Saúde, foi
lançado em 2003 e tem por objetivo a redução da mortalidade infantil



104

e materna no Estado, com a articulação e ampliação de diversas
atividades que, até essa data, vinham sendo desenvolvidas de forma
fragmentada.

O programa Viva Vida articula atividades identificadas como
prioritárias para a promoção da saúde da mulher e da criança:
atenção ao planejamento familiar, ao pré-natal, ao parto, ao puerpério,
à criança de até 1 ano de idade. Com a preocupação de promover a
saúde da criança, também integram o programa ações de incentivo ao
aleitamento materno, o acompanhamento do crescimento e do
desenvolvimento, a triagem neonatal, a vacinação e o controle de
doenças prevalentes na infância.

De acordo com os princípios de universalidade, eqüidade e
integralidade que orientam o Sistema Único de Saúde - SUS -, o
programa Viva Vida busca a garantia de acesso à rede de atenção à
saúde da mulher e da criança, com atendimento de qualidade e
humanizado. Para o ingresso no programa, as mulheres grávidas, em
todo o Estado, devem ser identificadas e acompanhadas,
referenciando-se cada gestante à unidade básica de saúde
territorialmente responsável. Assim, a mulher que se encontra detida
em alguma unidade prisional do Estado não escapa desse
atendimento universal. Devem-se garantir, no entanto, mecanismos de
informação da unidade prisional à unidade básica de saúde que a
referencia territorialmente, acerca da existência de gestantes sob sua
tutela, a fim de assegurar o acesso dessas mulheres e, futuramente,
dos recém-nascidos, às ações do programa Viva Vida.

O programa assegura o atendimento de, no mínimo, sete consultas
de pré-natal, com vistas ao acompanhamento da gravidez e à
detecção precoce de qualquer intercorrência que venha a interromper
a gravidez ou a gerar riscos para a saúde da mulher ou da criança.

As unidades básicas de saúde são a porta de entrada para o
atendimento, que se dá em rede. Para tanto, o programa dispõe de
unidades de atendimento secundário e terciário, para a atenção
complementar, seja ambulatorial especializada, seja hospitalar. Como
referência secundária, o programa dispõe de 12 Centros Viva Vida de
referência microrregional, com proposta de ampliação gradual nos
próximos três anos, com vistas a atingir 47 centros. Essas unidades
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têm o intuito de promover a assistência integral à saúde sexual e
reprodutiva das mulheres e homens e a assistência à criança de risco.

No nível terciário, o Viva Vida conta com a Casa da Gestante, um
local de apoio próximo ou dentro das maternidades, onde as
gestantes de alto risco ficam durante a gravidez, por alguma condição
que não lhes permita a permanência em seu local de moradia.
Entende-se, portanto, que a hospitalização só é prescrita quando se
caracteriza a gravidez como de risco.

Conforme informações obtidas do setor responsável pelo Infopen na
Seds, as informações relativas ao número de presas grávidas e
lactantes estão sendo transferidas para o sistema, mas ainda não
estão disponíveis para consulta. De fato, existe formulário específico
do Infopen sobre a situação do encarceramento feminino, com
solicitação de dados acerca do número de presas grávidas, número
de presas em período de lactação e número de presas com filho(a)
em sua companhia. Além dessas informações, o formulário requisita
dados sobre a situação da maternidade nas unidades prisionais
femininas, como estrutura de atendimento à mulher em período
gestacional, estrutura de atendimento à criança e período máximo de
permanência de crianças na unidade prisional. Por fim, o mesmo
instrumento de coleta de dados questiona sobre a existência de
equipe de saúde qualificada pelo Plano Nacional de Saúde no
Sistema Penitenciário - PNSSP -, fundamentalmente no que diz
respeito ao acompanhamento pré-natal e à realização de exames
preventivos de câncer cérvico-uterino e de mama.

O PNSSP operacionaliza a Política Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário, aprovada na Comissão Intergestores Tripartite - CIT -
do SUS e na 12ª Conferência Nacional de Saúde, e instituída pela
Portaria Interministerial nº 1.777, de 9/9/2003, assinada pelos
Ministros da Saúde e da Justiça. A Política Nacional de Saúde no
Sistema Penitenciário tem por objetivo organizar o acesso da
população penitenciária às ações e serviços de saúde do SUS, com a
implantação de unidades de saúde de atenção básica nas unidades
prisionais e organização das referências para os serviços
ambulatoriais especializados e hospitalares.

Minas Gerais é um dos 15 Estados da federação qualificados a essa
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política. A Portaria Interministerial nº 1.777, de 2003, prevê o repasse
de incentivo financeiro para a manutenção das equipes e serviços
implantados nas unidades prisionais. O incentivo é repassado de
acordo com o número de equipes implantadas nas unidades
prisionais. Nas unidades prisionais com mais de 100 pessoas presas
são implantadas uma equipe para cada grupo de 500 pessoas presas,
além da unidade básica de saúde. Para as unidades prisionais com
até 100 pessoas presas, o incentivo financeiro é inferior, uma vez que
a equipe de saúde deverá ficar lotada em uma unidade básica de
saúde fora da unidade prisional, mas ficará responsável pelo
acompanhamento da atenção básica às pessoas presas naquela
unidade. Entre as ações de atenção básica à saúde sob
responsabilidade das equipes de saúde no âmbito do PNSSP, estão
previstas as ações de saúde da mulher, com a realização de
acompanhamento pré-natal e de controle de câncer cérvico-uterino e
de mama, além daquelas destinadas ao diagnóstico, ao
aconselhamento e ao tratamento de doenças sexualmente
transmissíveis, entre elas a aids.

Entendemos, assim, que o Estado conta com programa estruturado
e com segurança de financiamento para o atendimento à gestante e à
primeira infância - seja o programa Viva Vida, para atendimento
universal a todas as gestantes e recém-nascidos, seja o Plano
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, para a atenção básica à
população encarcerada. O que deve ser assegurado, então, é o
acesso da gestante que se encontra detida em alguma unidade
prisional do Estado ao programa Viva Vida ou programa similar que
venha a ser implantado, destinado à atenção materno-infantil, seja
pela equipe de saúde de unidade básica de saúde implantada no
interior da unidade prisional, conforme o PNSSP, seja por atendimento
em unidade de atenção básica de saúde que referencie
territorialmente as presas da unidade prisional. É o que pretendemos
assegurar, com a apresentação do Substitutivo nº 1 ao projeto em
análise, o qual acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 128 da Lei nº 11.404,
de 1994, de forma a obrigar que a unidade prisional notifique a
unidade de atenção básica de saúde de seu território acerca da
ocorrência de presa gestante, de presa lactante e de presa
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acompanhada de filho(a) na primeira infância, além de obrigar que se
notifique a unidade de atenção básica de saúde acerca da
transferência de presa em qualquer dessas situações para outra
unidade prisional, a fim de garantir continuidade e resolubilidade no
atendimento prestado à saúde da mulher e da criança.

A manutenção de gestantes que não se encontrem em situação de
risco, por um período de quatro semanas que antecedem a data do
parto, compromete, no nosso entendimento, tanto a segurança pública
como a resolubilidade da atenção à saúde. Do ponto de vista da
segurança pública, a manutenção de uma gestante privada de
liberdade fora de qualquer estabelecimento prisional acarretará custos
financeiros adicionais relativos à sua escolta, além de elevar o risco
de fugas ou de ocorrência de ações de resgate, o que seria
extremamente danoso ao sistema de segurança e, fundamentalmente,
à unidade de saúde. Do ponto de vista da atenção à saúde, a
manutenção desnecessária de pessoa internada, ocupando um leito
hospitalar, contradiz o que é preconizado pelo SUS e pela
Organização Munidial de Saúde - OMS -, que estabelecem que as
internações hospitalares sejam feitas de forma a aumentar o
percentual de ocupação de cada leito disponível no sistema. Por esse
entendimento, caso a gestante receba acompanhamento pré-natal a
contento, qualquer intercorrência poderá ser diagnosticada a tempo de
se evitar hospitalização desnecessária e garantir a saúde da mulher e
da criança.

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

1.957/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 128 da Lei nº 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, que contém as normas de execução penal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 128 da Lei nº 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, os seguintes §§ 1º e 2º:
“Art. 128 - (...)
§ 1º - As unidades do sistema prisional e penitenciário notificarão à
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unidade de atenção básica de saúde que referencie o seu território a
existência de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na
primeira infância, para a regularização do atendimento à saúde
materno-infantil.

§ 2º - As unidades do sistema prisional e penitenciário notificarão à
unidade de atenção básica de saúde que referencie o seu território a
transferência para outra unidade prisional, com indicação do novo
local de internação, de presa grávida, lactante ou acompanhada de
filho na primeira infância, para a regularização e continuidade do
atendimento à saúde materno-infantil.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Délio Malheiros -

Adalclever Lopes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.968/2007

Comissão de Administração Pública
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. Em seguida, a Comissão
de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática opinou pela sua
aprovação.

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

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar o critério para a nomeação do

Reitor e do Vice-Reitor da Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes.

As universidades públicas têm, perante a sociedade,
responsabilidades que estão acima do projeto político de qualquer
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governo, tanto no nível federal quanto estadual. Entre tais
responsabilidades, destacam-se a de estimular a criação cultural e o
desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, com
base no pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, nos
termos do art. 3º, inciso III, e 43, I, da Lei nº 9.394, de 1996, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

A universidade é o espaço, por excelência, de produção do
conhecimento crítico e descomprometido com posições políticas,
ideológicas e econômicas. Não se advoga a plena neutralidade do
conhecimento científico; porque a objetividade científica é um princípio
que deve orientar o pesquisador; mas jamais é plenamente atingido.
Não obstante, a liberdade de pesquisa e de ensino contribui para a
formação de um ambiente aberto à diversidade de interpretações
sobre os problemas e dimensões da realidade.

Para que a universidade cumpra sua missão de produção de
conhecimento crítico, desvinculado de posições político-partidárias, a
Constituição da República estatui os princípios da autonomia
universitária.

Alguns setores da sociedade, em especial os estudantes
universitários, consideram que, para que o princípio da autonomia
universitária seja plenamente efetivado, é necessário que a escolha
do Reitor ocorra mediante eleição, ou seja, que a comunidade
efetivamente escolha o Reitor e não apenas formule lista tríplice a ser
encaminhada ao Governador, porque isso poderia levar à escolha,
pelo Chefe do Poder Executivo, de alguém que obteve percentual
pequeno dos votos dos três setores – professores, alunos e servidores
administrativos –, sem nenhum respaldo na comunidade acadêmica.
Ora, dessa forma não se pode pretender que o critério previsto na
legislação em vigor se harmonize plenamente com o princípio da
gestão democrática estabelecido no art. 206, VI, da Constituição da
República.

Além disso, deve-se ampliar o peso da participação dos alunos e
dos servidores administrativos, uma vez que cada um desses setores
tem correspondido a apenas 15% no resultado final do processo
seletivo e o voto dos professores tem peso equivalente a 70%. Nesse
sentido, o projeto de lei revela-se também condizente com o propósito
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de ampliar a democracia na gestão da instituição pública de ensino
superior, ao ampliar o peso do voto dos alunos e servidores
administrativos para 25% cada, reduzindo o do corpo docente para
50%. Ainda assim, a manifestação de cada professor continua
valendo o dobro da manifestação dos integrantes dos demais setores
da comunidade acadêmica. No modelo atual, é desestimulante para
os estudantes participar do processo de escolha do Reitor e do Vice-
Reitor, uma vez que, embora correspondam à maior parcela do
colégio eleitoral, sua posição responde apenas por 15% do resultado
eleitoral.

Resta-nos, pois, concluir este parecer recomendando aos membros
desta Casa, que em tantas oportunidades se mostrou comprometida
com o avanço da democracia, a aprovação do projeto de lei em
exame.

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

nº 1.968/2007.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão, relator - Ademir

Lucas - Inácio Franco - Domingos Sávio - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.994/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº
1.994/2008 “dispõe sobre a integração de considerações ambientais
nas licitações e nos contratos públicos do Estado de Minas Gerais, a
serem observadas pelos órgãos da administração direta, autarquias,
inclusive as de regime especial, fundações públicas, fundos especiais
não personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista,
empresas públicas e demais entidades de direito privado, controladas
direta ou indiretamente pelo Estado, prestadoras de serviço público e
dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Administração Pública para receber parecer,
nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art.
102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto em análise estabelece que, nas licitações e nos contratos

celebrados por órgãos e entidades da administração direta e indireta
do Estado, deverão ser observados, como critério de seleção dos
licitantes, produtos e serviços ambiental e socialmente sustentáveis,
se comparados a outros produtos e serviços que atendam à mesma
finalidade. Para tanto, determina que a administração pública definirá
o objeto pretendido no instrumento convocatório e nos contratos
públicos, por meio da utilização de variantes que considere ambiental
e socialmente sustentáveis, contanto que tal escolha não prejudique o
caráter competitivo do procedimento.

A proposição prescreve que, por ocasião do julgamento da proposta
mais vantajosa para o poder público, deverão ser levadas em conta as
considerações financeiras e a sustentabilidade socioambiental, as
quais constarão no respectivo edital. Ademais, estabelece que, na
execução do contrato, o particular deverá atender às seguintes
condições, entre outras: recuperação ou reutilização, pelo fornecedor,
do material de embalagem e dos produtos utilizados; entrega das
mercadorias em recipientes reutilizáveis e utilização de produto
biodegradável. O projeto veda a aquisição, pelos órgãos e entidades
administrativas, de produtos ou equipamentos que contenham ou
façam uso de substâncias que destroem a camada de ozônio.

Finalmente, a proposição torna obrigatório, pela administração
pública, o uso de lâmpadas de alto rendimento e que apresentem o
menor teor de mercúrio entre as disponíveis no mercado, exige a
utilização de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de
chumbo e policloreto de vinila, além de exigir do poder público ações
que visem à utilização racional e eficiente da água.

Verifica-se, pois, que o projeto em análise versa sobre três temas,
dos quais dois são conexos, a saber, licitação e contratação pública,
de um lado, e proteção do meio ambiente, de outro, assuntos que se
encartam no domínio normativo dos Estados membros.

O ordenamento constitucional brasileiro assegura a todos os entes
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federados competência para legislar sobre licitação e contratos
administrativos, salvo quando se tratar de normas gerais, caso em que
o assunto passa a ser da alçada privativa da União, por força do
disposto no art. 22, XXVII, da Carta Magna. Nesse ponto, cabe
ressaltar que normas gerais são as que fixam diretrizes, princípios ou
parâmetros norteadores do processo licitatório, os quais vinculam os
demais entes da Federação. Assim, é lícito aos Estados membros e
aos Municípios editar normas específicas sobre o tema, contanto que
respeitem as premissas básicas emanadas da União e que constam,
basicamente, na Lei Federal nº 8.666, de 1993, norma de cunho
nacional que trata da matéria.

Quanto à proteção do meio ambiente, cabe ressaltar que o assunto
se enquadra no campo da competência comum das entidades político-
administrativas, cabendo aos Estados não somente legislar sobre a
matéria, mas também efetivar ações concretas para a preservação
ambiental. A par de constar no art. 23, VI, da Lei Maior, como assunto
de competência comum, o que já é suficiente para o exercício do
poder normativo pelo Estado membro, a proteção do meio ambiente
também está prevista como matéria de competência legislativa
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos
do art. 24, VI, da citada Carta Política. Esse comando reforça a tese
da competência normativa dos Estados para a disciplina do tema,
desde que observadas as normas gerais ditadas pela União. Tais
normas constam na Lei Federal nº 6.938, de 1981, que dispõe sobre a
política nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, a par de outros diplomas legislativos, tais
como o Código de Caça (Lei nº 5.197, de 1967), o Código Florestal
(Lei nº 4.771, de 1965) e o Código de Pesca (Decreto-Lei nº 221, de
1967).

Portanto, o projeto está em plena sintonia com a ordem
constitucional vigente, seja no tocante à iniciativa para a deflagração
do procedimento legislativo, seja no que tange ao conteúdo da
proposta parlamentar. No primeiro caso, porque inexiste disposição
constitucional que vincule a disciplina do assunto a qualquer órgão ou
autoridade; no segundo, porque existe norma constitucional expressa
deferindo ao Estado membro a prerrogativa de editar regras jurídicas
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sobre os institutos da licitação e do contrato administrativo,
respeitadas a legislação nacional pertinente.

Entretanto, o projeto contém alguns equívocos de redação
legislativa, a começar pela ementa, que deve ser sucinta e objetiva,
além de vícios e incoerências que constam no corpo da proposição.
No propósito de corrigir tais equívocos, apresentamos o Substitutivo nº
1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.994/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória, nos editais de licitação, a previsão de normas

sobre proteção ao meio ambiente para a aquisição de bens e serviços.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos editais de licitação a cargo de órgãos e entidades da

administração direta e indireta dos Poderes do Estado, é obrigatória a
inserção de disposições voltadas para a proteção do meio ambiente
na aquisição de bens e serviços.

Art. 2º - A administração pública deverá definir o objeto pretendido
no instrumento convocatório, mediante a utilização de variantes que
considere ambiental e socialmente sustentáveis, desde que a escolha
não comprometa a natureza competitiva do procedimento.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.010/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, a proposição em epígrafe
“obriga as empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de
garrafas de tereftalado de polietileno - PET - ou plásticas em geral, no
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Estado, a desenvolver programas de reciclagem, reutilização ou
reaproveitamento desses produtos, dando-lhes destinação que não
cause danos à natureza”.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/2/2008 e
distribuído 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.

Cumpre-nos agora examinar a matéria nos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise obriga as empresas produtoras,

distribuidoras e envasadoras de garrafas PET e plásticos em geral a
criar e manter programas de reciclagem, reutilização ou
reaproveitamento desses produtos, dando-lhes uma destinação final
adequada em termos ambientais.

Como se observa, o projeto trata de um tema cujo enfoque primário
é a proteção do meio ambiente, matéria sobre a qual os Estados estão
autorizados a legislar, conforme estabelece o art. 24, VI, §§ 1º a 4º, da
Constituição Federal.

A princípio, a competência constitucional reconhecida aos Estados
para legislar concorrentemente com a União sobre tema ambiental
está circunscrita à suplementação das normas gerais federais e visa a
atender a suas peculiaridades.

Não obstante essa linha demarcatória que orienta a divisão de
atribuições na esfera da legislação compartilhada, constata-se a falta
de um edifício normativo básico disciplinando resíduos sólidos na
legislação infraconstitucional de âmbito nacional e regional.

A título de esclarecimento, no plano federal, os resíduos sólidos são
regulamentados, na prática, por atos emanados do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - Conama - e do Conselho Nacional de Energia
Nuclear - Conen - e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa - com base nas respectivas atribuições institucionais.

Para solucionar essa lacuna legal, a Comissão Especial de
Resíduos Sólidos que integra a Câmara dos Deputados, após
examinar mais de uma centena de projetos sobre o assunto,
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apresentou uma proposição substitutiva criando uma política nacional
de resíduos sólidos, com princípios, diretrizes, obrigações,
instrumentos e mecanismos de financiamento das ações públicas. O
mesmo fez o Executivo Federal no mês de setembro de 2007, ao
enviar, para apreciação do Congresso Nacional, uma proposta de lei
que instituía uma política nacional de resíduos sólidos.

Na mesma linha, o Governador do Estado, acolhendo sugestão da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Semad -, enviou, para apreciação desta Casa, o Projeto
de Lei nº 1.269/2007, estabelecendo as normas gerais aplicáveis aos
resíduos sólidos e instituindo a política estadual de resíduos sólidos.

Ao encaminhar a proposição, o Executivo Estadual também
observou que a falta de uma legislação básica no ordenamento
jurídico tem causado sérios transtornos ao poder público, à sociedade
e aos empreendedores no tocante à gestão adequada dos resíduos
sólidos, em termos ambientais.

Nesse contexto, o projeto em análise trata do assunto de forma
pontual, tendo em vista que aborda apenas um tipo de resíduo sólido:
os oriundos do processo de fabricação de garrafas PET e de plástico.
Iniciativas como esta resultaram na edição de várias normas no
Estado, como as Leis nº 13.766, de 2000, que dispõe sobre a política
estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo; nº 14.128, de
2001, que dispõe sobre a política estadual de reciclagem de materiais;
nº 14.129, de 2001, que estabelece condição para a implantação de
unidades de disposição final e de tratamento de resíduos sólidos
urbanos; nº 16.682, de 2007, que dispõe sobre a implantação de
programa de redução de resíduos por empreendimento público ou
privado; nº 16.689, de 2007, que altera a Lei nº 13.766, de 2000, e nº
15.441, de 2005, que regulamenta o inciso I do § 1º do art. 214 da
Constituição Estadual.

A maior parte dessas leis foram acolhidas no âmbito desta
Comissão, sob o argumento jurídico da competência do Estado para
legislar sobre matéria ambiental em razão da inexistência de normas
gerais federais, vale dizer com fundamento no § 3º do art. 24 da
Constituição Federal que assim dispõe:

“Art. 24 - (...)
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§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas
peculiaridades”.

Segundo a Lei nº 13.766, de 30/11/2000, cabe ao Conselho
Estadual de Política Ambiental - Copam - “estabelecer normas para
recolhimento, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final
ambientalmente adequada de resíduo sólido que, por sua composição
físico-química, necessite de procedimentos especiais para descarte no
meio ambiente”, como disquetes de computador, lâmpadas
fluorescentes, pilhas e baterias.

Ainda segundo essa lei, os resíduos deverão ser entregues pelos
usuários ou aos estabelecimentos que comercializam os produtos que
deram origem a tais resíduos ou à rede de assistência técnica
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes
ou importadores, a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio
de terceiros, procedimentos visando à reutilização, à reciclagem e ao
tratamento ou à disposição final adequada, em termos ambientais.
Para isto, tanto os estabelecimentos comerciais quanto a rede de
assistência técnica autorizada obrigam-se a manter recipientes para
descarte desses resíduos, observadas as normas ambientais e de
saúde pública pertinentes e as recomendações dos fabricantes ou
importadores, até que estes promovam o recolhimento e a disposição
final adequada, em termos ambientais.

Como se constata, a solução legal para o descarte de alguns tipos
de resíduos sólidos no meio ambiente ou seu reaproveitamento como
insumo de processo produtivo é pautada por uma orientação de
caráter geral, em razão de sua composição físico-química. E mais:
nesses casos, a responsabilidade pela destinação adequada, em
termos ambientais, a manutenção de recipientes para descarte e
recolhimento dos resíduos para reutilização, reciclagem etc. cabem ao
empreendedor que fabrica, comercializa, importa ou mantém rede de
assistência técnica.

Com essa concepção normativa abrangente, avaliamos que o
projeto de iniciativa parlamentar é desnecessário, por várias razões.

Em primeiro lugar, as garrafas PET e de plástico em geral
enquadram-se na hipótese albergada na Lei nº 13.766, de 2000.
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Como salienta o autor do projeto, “os problemas decorrentes de
produtos plásticos vão desde o seu processo de fabricação até sua
destinação final. Durante a fabricação, ocorre a produção de algumas
substâncias que integram o grupo dos chamados poluentes orgânicos
persistentes - POPs. Estas são substâncias biocumulativas, ou seja,
não são eliminadas pelos organismos vivos que as absorvem nem são
dissolvidas facilmente pelo meio ambiente, sendo extremamente
prejudiciais à saúde humana e causa de diversas doenças, inclusive
câncer”.

Vê-se, pois, que estão presentes os pressupostos que justificam a
aplicação da Lei nº 13.766, de 2000, por se tratar de um resíduo
sólido com elevado grau de impacto negativo para o meio ambiente e
a saúde.

O segundo motivo refere-se à impropriedade de se definir
reaproveitamento, reciclagem e reutilização para fins exclusivos de
garrafas PET ou plásticas. Definir, como ensina o dicionário Aurélio, é
“enunciar os atributos essenciais e específicos de (uma coisa), de
modo que a torne inconfundível com outra”. Significa, ainda, segundo
o autor, “dar a conhecer de maneira exata, expor com precisão”.
Assim, são inadequadas as definições de reaproveitamento, de
reciclagem e de reutilização dadas no projeto, porque descrevem
procedimentos ou processos que, em tese, poderiam ser aplicados a
mais de uma espécie de resíduo.

A terceira razão é de ordem constitucional. As empresas não
necessitam de autorização do poder público para firmar convênios,
parcerias ou contratos com órgãos públicos, pessoas jurídicas e
privadas. Esse poder já é constitucionalmente assegurado às
instituições privadas com fundamento no princípio da livre iniciativa e
no direito administrativo, respeitados os mecanismos legais exigidos
para a celebração de contratos e parcerias com o Estado, como nos
procedimentos licitatórios.

Com essas considerações, somos forçados a concluir pela
inviabilidade jurídica do projeto, tendo em vista a falta de inovação da
ordem normativa e a violação de preceitos constitucionais.

Conclusão
Em vista dos argumentos expendidos, concluímos pela
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antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
nº 2.010/2008.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.095/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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
intermunicipal.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, a qual concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para ser apreciada
quanto ao mérito, consoante dispõe o art. 102, XII, “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
A proposição em pauta objetiva modificar 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 (cinqüenta quilômetros).

O projeto propõe a revogação do § 2º do art. 3º da referida lei, que
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trata da aplicação de penalidade no caso de descumprimento da
norma legal.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua douta análise, não
vislumbrou óbice à tramitação do projeto quanto à competência para
legislar sobre a matéria, nem tampouco vício na iniciativa parlamentar
para deflagrar o processo legislativo, citando jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e a Constituição da República.

Essa Comissão lembrou, ainda, que a Lei Federal nº 8.987, de 1995,
a qual disciplina o regime de concessão e permissão de serviços
públicos, dispõe que a primeira é realizada por meio de contrato
celebrado por licitação, na modalidade de concorrência, enquanto que
a segunda é realizada através de delegação, mediante a celebração
de contrato de adesão.

Por requerimento dessa Comissão, foi o projeto baixado em
diligência à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas –
Setop –, a qual afirmou que o projeto em análise vem corrigir
distorções contidas na lei que ora se pretende modificar, como, por
exemplo, a penalidade da cassação da concessão ou permissão, à
revelia do disposto na Lei Federal nº 8.987, de 1995. Salienta, ainda,
que o referido projeto encontra-se em perfeita sintonia com o disposto
no Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário e
Metropolitano de Passageiros, contido no Decreto nº 44.603, de 2007.

Fazendo eco ao conteúdo dessa nota técnica, entendemos que a
proposição em apreço vem ao encontro dos anseios dos usuários do
referido transporte nas nossas rodovias. É preciso salientar que a
permissão contida nesta peça parlamentar se destina a pequenos
percursos das linha de ônibus, não comprometendo a segurança nem
o conforto dos passageiros.

Na definição de Hely Lopes Meirelles, serviço público é “todo aquele
prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e
controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou
secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado”.
(Grifo nosso.)

Fácil concluir que o serviço público deve ser norteado por princípios
fundamentais, conferindo-lhe conotação inteiramente diversa de um
serviço privado. O primeiro é gerido pelo poder público com vistas a
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atender as necessidades essenciais da coletividade. O segundo
segue as leis do mercado.

A proposição irá corrigir problema criado pela Lei nº 13.194, de
1999, que está dificultando o acesso ao serviço a muitos passageiros
que necessitam do transporte para pequenos percursos, conforme
argumenta o autor em sua justificação: “As empresas, por meio de
seus prepostos, em cumprimento à citada lei, têm sido obrigadas a
recusar passageiros mesmo quando o deslocamento é por poucos
quilômetros, deixando-os às margens das rodovias e à mercê de
intempéries, enquanto que, logo à frente, pode descer outro
passageiro, desocupando a poltrona. A situação é mais grave quando
se trata do último ou do único horário do dia”.

Destarte, entendemos que a proposição em análise, por se tratar de
matéria que se reveste de grande alcance social, visto que beneficia o
segmento mais carente da nossa sociedade, merece prosperar nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.095/2008.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Gil Pereira - Ademir

Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.283/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.283/2008, de autoria do Deputado José
Henrique, “estabelece regras para que as fundações e associações
estaduais se enquadrarem no novo Código Civil”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, “e”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O intuito da proposta em análise é determinar que as fundações e
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associações estaduais promovam as devidas alterações em sua
estruturação jurídica, com vistas a adequá-la às disposições
introduzidas no Código Civil ao ensejo de sua reforma, empreendida
em 2002.

Segue 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
dê as devidas instruções para sua nova estruturação jurídica.”.

A análise da proposição revela impropriedades técnico-jurídicas que
foram identificadas e sanadas pela Comissão de Constituição e
Justiça, ao ensejo de seu exame preliminar sobre a matéria.

Como bem observou a referida Comissão, a compreensão da
matéria exige seja feita a distinção entre fundações privadas e
fundações públicas: nos termos do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, as fundações públicas “constituem espécies de
autarquias, integrando, portanto, a estrutura da administração indireta
do Estado. Assim sendo, tais fundações não se submetem ao regime
jurídico de natureza privada, mas sim ao regime jurídico de direito
público. Não cabe, pois, cogitar de aplicação de normas de natureza
civil a tais entidades”.

As fundações privadas, por sua vez, são regidas pelo direito privado,
submetendo-se à legislação civil, a qual, por força do disposto no art.
22, inciso I, da Constituição da República, inclui-se no domínio da
competência legislativa da União, não havendo, com efeito, espaço
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para a atuação legislativa do Estado.
Merecem atenção especial as fundações que, embora privadas,

foram instituídas mediante lei estadual autorizativa e, em alguns
casos, receberam bens e recursos públicos para iniciarem suas
atividades. Tais entidades ostentam uma natureza híbrida. Situam-se
fora da estrutura organizacional da administração indireta do Estado,
submetem-se à administração particular, mas têm a sua origem
vinculada à legislação estadual.

Quanto a elas, cabe concluir, na linha do parecer da Comissão de
Constituição e Justiça, que há espaço para a atuação legislativa do
Estado, pois se a vontade do Estado concorreu para o nascimento
dessas entidades, somente a vontade estatal, em respeito ao princípio
do paralelismo das formas, poderá, mediante lei, autorizar a sua
reestruturação jurídica, tendo em vista as alterações da legislação
civil.

No que tange às novas disposições do Código Civil, entre outras
alterações normativas empreendidas, reduziu-se o âmbito de atuação
das fundações, que só podem ser constituídas para fins religiosos,
morais, culturais ou de assistência, nos termos do disposto no art. 62.

Não se pode desconsiderar, todavia, a existência de fundações
voltadas para outros campos de atuação, como, por exemplo, aquelas
engajadas em questões ambientais e as que operam como
mantenedoras de entidades educacionais, entre outras. Ante tal fato, a
indagação que se põe é se as novas disposições civis se aplicam
apenas às entidades que estão por se constituir ou se alcançam as já
instituídas, porém vocacionadas a atuar em outras áreas que não
aquelas consignadas no novo Código Civil. A resposta a tal
indagação, se analisado tão-somente o art. 62, seria no sentido de
que tal artigo não alcança fundações que atuam fora dos novos limites
do Código Civil, pois o ato jurídico perfeito não se deixa alcançar por
lei superveniente. Entretanto, é preciso dizer que o art. 2.031 do
Código determina que as associações, sociedades e fundações,
constituídas na forma das leis anteriores, bem como os empresários,
deveriam se adaptar às novas disposições da lei civil, até 11/1/2007. A
reforçar o entendimento de que as fundações cujo âmbito de atuação
é distinto daquele previsto no art. 62 podem continuar operando, deve-
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se citar o 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”.

Isso posto, entendemos necessário formular o Substitutivo nº 2 ao
projeto, de modo a explicitar que, quanto às fundações que operam
em campo distinto daqueles previstos no novo Código Civil, não é
obrigatória a sua transformação em associação, embora nada impeça
que isso venha a ocorrer. Daí a necessidade de se alterarem os
termos do disposto no art. 1º do projeto de modo que seu enunciado
tenha caráter facultativo, e não cogente. Dessa maneira, faculta-se a
transformação das fundações em associações, como forma de
garantir a tais entidades mais flexibilidade na condução dos seus
negócios. Com efeito, bem pode ocorrer que uma fundação pretenda
expandir o seu objeto para além do seu campo de atividade, mas
esbarre nas atuais limitações do Código Civil. Na condição de
associação, a entidade poderá perfeitamente concretizar esse intento.
O formato jurídico de associação afigura-se mais vantajoso do ponto
de vista administrativo. O cuidado que se toma, no entanto, é de
definir, com clareza, o destino a ser dado aos bens da fundação por
ocasião de sua transmudação em associação, sobretudo partindo-se
da premissa de que boa parte de tais bens têm origem pública.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.283/2008 na forma do seguinte Substitutivo nº 2.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Estabelece regras para reestruturação das fundações que
menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As fundações cuja instituição tenha sido autorizada ou

promovida pelo Estado, não integrantes da administração indireta, e
que não atendam a fins religiosos, morais, culturais ou de assistência,
poderão se estruturar como associações, conforme o disposto nos
arts. 62, 2.031 e 2.032 da Lei Federal nº 10.406, de 2002, que contém
o Código Civil.

§ 1º - Em caso de transformação da fundação em associação, o seu
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patrimônio será incorporado ao acervo patrimonial de quem tenha sido
indicado pela lei que instituiu a entidade fundacional.

§ 2º - Se a lei que houver instituído a fundação for omissa, o Juiz, na
forma do disposto no art. 69 do Código Civil, designará outra fundação
de fins semelhantes para receber o seu patrimônio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - André

Quintão (voto contrário) - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.300/2008

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 Engenheiro
Navarro 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 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 2.300/2008 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Engenheiro Navarro um imóvel
com área de 10.000m², situado nas terras da Fazenda Limoeiro,
naquele Município.

Em defesa do interesse público que deve nortear as ações da
administração pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê
que o imóvel será destinado ao funcionamento de escola municipal e
à construção de uma creche-escola infantil, e o art. 2º, sua reversão
ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista ou se for desvirtuada a sua finalidade.

O projeto de lei em análise encontra-se de acordo com o § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e



125

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
e exige autorização legislativa específica para a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo financeiro do Estado.

Assim, do ponto de vista financeiro, a proposição atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.300/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio

Júlio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.301/2008

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 Piranga 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 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 2.301/2008 de autorizar a transferência ao

Município de Piranga de imóvel com 10.000m², situado na Praça do
Rosário, no lugar denominado Campo do Rosário, no Distrito de Santo
Antônio do Pirapetinga, naquele Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem
será destinado à construção de um posto de saúde, 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.
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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 a elaboração e o 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,
não acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na Lei
Orçamentária.

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

2.301/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio

Júlio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.311/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe
altera dispositivos da Lei no 15.025, de 19/1/2004, que dispõe sobre
consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo
e pensionista do Estado e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/4/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

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 alterar a Lei no 15.025, de 2004,

que dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor
público ativo, inativo e pensionista do Estado e dá outras providências.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que a consignação em folha de
pagamento, possibilidade atualmente estabelecida no Estado para os
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servidores públicos, nos termos da Lei no 15.025, figura também na
Lei Federal no 10.820, de 17/12/2003, para os empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - e para os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social. Da mesma forma, no Decreto no 6.368, de 2008,
que regulamenta o art. 45 da Lei Federal no 8.112, de 11/12/90, que
dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores
públicos civis, dos aposentados e dos pensionistas da administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da União.

Os empréstimos consignados fazem parte da estratégia de
ampliação do acesso da população ao crédito em condições mais
favoráveis em termos de taxas de juros e prazos, contribuindo para a
redução dos níveis de “spread” bancário bem como para a melhora do
perfil de endividamento das famílias. O desenvolvimento dessa
modalidade de crédito, anteriormente restrita a algumas instituições
financeiras e à clientela de servidores públicos, foi viabilizado pela Lei
Federal no 10.820, de 2003, que estabeleceu arcabouço jurídico para
amparar a realização dessas operações, estendendo seu alcance aos
trabalhadores regidos pela CLT assim como aos aposentados e
pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Embora também cuide da consignação compulsória em folha de
pagamento, a Lei no 15.025 visa a regular a consignação facultativa,
que, nos termos do § 2o de seu art. 1o, “é o desconto incidente sobre a
remuneração, provento ou pensão efetuado com autorização formal
do consignado”. Trata-se, pois, de situação na qual o servidor atesta
que uma parte de sua remuneração será legalmente descontada pela
fonte pagadora e destinada ao pagamento de operações de crédito
pessoais.

Feitas essas considerações, passamos à análise da proposição.
Em primeiro lugar, pretende-se alterar o § 1o do art. 3o da Lei no

15.025, de modo que a soma das consignações facultativas e
compulsórias em folha de pagamento do servidor ou pensionista,
atualmente limitada a 70% de sua remuneração ou provento,
deduzidas as vantagens variáveis, não exceda 50%.

Esclarecemos, de início, que o limite para consignação em folha de
pagamento foi matéria amplamente debatida quando da tramitação do
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Projeto de Lei no 126/2003, que resultou na edição da Lei no 15.025.
Com relação aos aspectos sobre os quais deve esta Comissão se

manifestar, não vislumbramos impedimento a tal alteração. Contudo,
ressaltamos a necessidade de análise criteriosa, que estabeleça uma
margem consignável que preserve o caráter alimentar de que se
reveste a remuneração do servidor público. Dessa forma, o limite
consignável deverá ser avaliado pela comissão de mérito, no
momento oportuno, de modo que tal valor não comprometa o
atendimento das necessidades essenciais do servidor e de sua
família, de forma a permitir-lhes a satisfação dos gastos com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte,
entre outros.

Com efeito, o Estado não pode dispensar tratamento inconseqüente
a essa questão, de modo que o valor que resulte da subtração da
margem consignável se revele insuficiente para o satisfatório
atendimento das necessidades vitais do servidor e de sua família.

Acrescente-se, ainda, que, se, por um lado, não se pode permitir o
comprometimento total dos rendimentos/proventos do consignado, por
outro lado também não é possível propor uma porcentagem muito
limitada, o que transformaria a consignação em algo figurativo.

Propõe, também, o projeto que seja revogado o § 3o do art. 3o da Lei
no 15.025, que determina que cada um dos Poderes, o Ministério
Público e o Tribunal de Contas poderão estabelecer, em regulamento,
limite superior ao estabelecido na lei para consignações facultativas
de seus servidores em favor de órgão, entidade ou fundo públicos.

Remetemos também à comissão de mérito a análise da
conveniência da supressão desse dispositivo.

Ademais, pretende o projeto alterar o art. 6o da Lei no 15.025, de
forma que a consignação facultativa seja passível de ser cancelada a
pedido formal do consignado, independentemente da aquiescência do
consignatário. Esclareça-se que, de acordo com o texto atual, a
consignação facultativa pode ser cancelada a pedido formal do
consignado, sendo que as relativas a empréstimo ou a venda de
produtos somente poderão ser canceladas pelo servidor ou
pensionista com a aquiescência do consignatário, mediante pedido
formal, e as demais, mediante comunicação prévia.
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Nesse aspecto, vale destacar que os tribunais, após admitirem, em
reiteradas ocasiões, o cancelamento do desconto em folha a pedido
do devedor, que antes o autorizou - alegando, principalmente, a
natureza alimentar e a impenhorabilidade do salário -, passaram a
negar tal possibilidade, sustentando a legalidade do desconto e o
descabimento da alteração unilateral do contrato válido. Essa posição
foi balizada pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
8/6/2005, no julgamento do Recurso Especial no 728.563-RS, no qual
se decidiu que é legal o desconto em folha de pagamento de
empréstimos concedidos por cooperativas de crédito e instituições
financeiras. Da mesma forma, entendeu-se que é proibido ao devedor
revogar, unilateralmente, cláusula de contrato de empréstimo em
consignação. O Ministro Aldir Passarinho, relator da matéria, entendeu
que as cláusulas contratuais que cuidam dos descontos em folha de
pagamento não são abusivas. Segundo ele, “na verdade, a
consignação em folha é da própria essência do contrato celebrado. É
a ele inerente, porque não representa, apenas, uma mera forma de
pagamento, mas a garantia do credor de que haverá o automático
adimplemento obrigacional por parte do tomador do mútuo, permitindo
a concessão de empréstimo com menor margem de risco, o que,
concretamente, também favorece o financiado, seja por dispensar
outras garantias, como aval, seja por proporcionar, exatamente pela
mesma segurança da avença, uma redução substancial na taxa de
juros e prazos mais longos, tornando significativamente menos
oneroso o financiamento”.

Afastou o Ministro, ademais, o argumento de que o desconto em
folha seria penhora de renda, o que é vedado, nos termos do art. 649,
IV, do Código de Processo Civil. Esclarece o relator que a penhora de
renda é vedada “por não ter com ela anuído o devedor, que se vê, de
inopino, com sua remuneração ceifada para satisfação de um crédito
objeto de execução judicial. É algo que lhe é imposto por coação, sem
preestabelecimento e previsão, portanto, de compatibilidade com o
seu orçamento, daí a proibição legal para tanto”.

Ressalta, ainda, o Ministro, analisando o recurso em questão, que
não tem cabimento a pessoa obter financiamento a taxas mais
favorecidas justamente porque optou por uma modalidade de
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consignação em folha de pagamento, o que a dispensou da
apresentação de garantia suplementar, obtendo prazo mais elástico,
com redução de cada parcela e, em seguida, sob alegação de
expropriação abusiva, excluir a cláusula, o que denota o nítido
propósito de inadimplir a obrigação. Concluindo-se pela exclusão da
cláusula, o credor ficaria sem nenhuma garantia, porque não há
avalista, depois de já ter emprestado a juros mais baixos e por prazo
mais longo.

Dessa forma, de acordo com o STJ, obtido o empréstimo ou
financiamento e autorizado o desconto em folha, o servidor não pode
mais cancelar ou revogar unilateralmente essa autorização, uma vez
que se beneficiou das vantagens decorrentes dessa modalidade de
crédito.

Com base nessa jurisprudência, entendemos, portanto, que a
proposta de alteração do art. 6o da Lei no 15.025 não pode prevalecer.

Pretende a proposição, por fim, que, entre as hipóteses de
descredenciamento ou de suspensão de credenciamento previstas no
art. 7o da Lei no 15.025, seja incluído o não-reconhecimento do direito
à liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com a proporcional
redução dos juros e demais acréscimos.

No que toca ao pagamento antecipado do débito, cumpre destacar
que tal direito decorre do § 2o do art. 52 da Lei Federal no 8.078, de
11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Este, ao disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços que
envolvem outorga de crédito ou concessão de financiamento ao
consumidor, determina expressamente que “é assegurado ao
consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente,
mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”.

Destacar a não-admissão dessa possibilidade entre as hipóteses de
descredenciamento ou de suspensão de credenciamento previstas no
art. 7o da Lei no 15.025, em consonância com o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, reforça a proteção da remuneração do
servidor, sendo, portanto, meritória.

Dessa maneira, em face das razões expendidas, não encontramos
impedimento à tramitação do projeto, com exceção da proposta de
alteração do art. 6o, que não pode prosperar. Vislumbramos a
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possibilidade de aprimorar a proposição em referência, sobretudo no
que toca à técnica legislativa, razão pela qual apresentamos, ao final
deste parecer, o Substitutivo no 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.311/2008 na
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO No 1
Altera a Lei no 15.025, de 19 de janeiro de 2004, que dispõe sobre

consignação em folha de pagamento de servidor público ativo, inativo
e pensionista do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - O § 1o do art. 3o da Lei no 15.025, de 19 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3o - (...)
§ 1o - Para efeito de desconto facultativo, a soma mensal de

consignações facultativas e compulsórias em folha de pagamento de
servidor ou pensionista não poderá exceder a 50% (cinqüenta por
cento) de sua remuneração ou provento, deduzidas as vantagens
variáveis.”.

Art. 2o - O “caput” do art. 7o da Lei no 15.025, de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7o - Poderá o Estado descredenciar ou suspender o
credenciamento de entidade consignatária que não comprovar o
atendimento das exigências desta lei, não admitir a possibilidade de
liquidação antecipada do débito, total ou parcial, com a proporcional
redução dos juros e demais acréscimos ou que comprovadamente
praticar ato lesivo ao consignado, nos termos da legislação em vigor,
observados o contraditório, a ampla defesa e o regulamento de cada
Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.”.

Art. 3o - Fica revogado o § 3o do art. 3o da Lei no 15.025, de 2004.
Art. 4o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.317/2008
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Comissão de Administração Pública
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.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1,
que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer sobre o
mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A competência e a estrutura do Conselho Estadual de Educação

encontram-se disciplinadas na Lei Delegada nº 31. Esta enumera as
atribuições do órgão colegiado, que tem a responsabilidade de
normatizar, avaliar e autorizar o funcionamento de instituições de
ensinos fundamental, médio e superior.

Os órgãos colegiados, como o Conselho Estadual de Educação, têm
o propósito de estabelecer mecanismos institucionais para interação
entre a sociedade e o Estado. Neles, representantes da sociedade
colocam à disposição do Estado o conhecimento acumulado tanto em
trajetórias acadêmicas quanto profissionais, intervindo, dessa forma,
na formulação e na implementação das políticas públicas.

Sabe-se que o setor da educação passa por intenso processo de
transformação, tanto nas instituições privadas quanto nas públicas,
em decorrência de fatores vários, como as mudanças no mundo do
trabalho e o crescimento da responsabilidade das instituições privadas
em atender às demandas, notadamente no ensino superior. Novas
modalidades de ensino, a exemplo da educação a distância, trazem
novos desafios, que requerem dinamismo das instituições, para que
estejam na vanguarda das transformações da educação, e
responsabilidade, uma vez que as novidades não trazem solução para
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todos os problemas da educação.
Diante desse contexto complexo e da magnitude das atribuições do

Conselho Estadual de Educação, parece-nos oportuna a ampliação do
número de membros em sua composição, o que permitirá um debate
mais amplo dos temas relacionados com a educação e uma divisão de
trabalho mais equânime.

A proposição configura também uma oportunidade não apenas de
assegurar uma presença mínima de profissionais vinculados ao
ensino público superior no mencionado órgão colegiado, em especial
as universidades públicas criadas e mantidas pelo Estado de Minas
Gerais, mas sobretudo de envolver as universidades públicas do
Estado de Minas e as instituições a elas vinculadas no processo de
escolha dos membros a serem indicados para o referido Conselho. É
importante, por um lado, garantir a presença no referido Conselho de
profissionais que tenham trajetória ligada ao ensino superior público e,
por outro, levar para dentro dessas instituições o debate sobre os
rumos do ensino superior no Estado. Por essa razão, apresentamos a
Emenda nº 2, na expectativa de contribuir para o aperfeiçoamento da
proposição.

Conclusão
Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.317/2008 com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 2, a seguir redigida.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. .... - O inciso I do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto

de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando
acrescentado ao artigo o seguinte §3º:

“Art. 3º - (...)
I - 50% (cinqüenta por cento) de seus membros serão de escolha do

Governador do Estado, sendo:
a) pelo menos um escolhido a partir de lista tríplice apresentada pela

Universidade Estadual de Minas Gerais - Uemg -;
b) pelo menos um escolhido a partir de lista tríplice apresentada pela

Universidade Estadual de Montes Claros;
c) pelo menos um escolhido a partir de lista tríplice apresentada
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pelas instituições de ensino superior associadas à Uemg, na forma
estabelecida por esta Universidade;

(...)
§ 3º - Os membros escolhidos nos termos das alíneas “a” a “c” do

inciso I do “caput” deste artigo integram a Câmara responsável pelos
exame das matérias referentes ao ensino superior.”.”.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir

Lucas - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.374/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, dispõe
sobre a obrigação de anexar nos processos de emissão da Carteira
Nacional de Habilitação as notas fiscais de prestação de serviços.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/5/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende adotar mecanismos de fiscalização

relativos ao recolhimento de tributos por parte dos centros de
formação de condutores que prestam serviços no Estado.

Segundo o autor do projeto, a obrigatoriedade da anexação da nota
fiscal de prestação de serviço nos processos de emissão da Carteira
Nacional de Habilitação inibiria a sonegação de impostos, sendo tal
obrigatoriedade norma vigente em outros Estados, a qual traz grandes
benefícios para a população.

Em primeiro lugar deve ser destacado que os serviços prestados
pelos centros de formação de condutores encontram-se disciplinados
por normas oriundas dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de
Trânsito, cuja competência se encontra prevista na Lei nº 9.503, de
23/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

O Sistema Nacional de Trânsito, segundo definição constante do
CTB, é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios que tem, entre suas finalidades, as
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atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa,
registro e licenciamento de veículos, como também a formação,
habilitação e reciclagem de condutores.

As atividades dessa natureza, na órbita do Estado de Minas Gerais,
são atribuídas ao Conselho Estadual de Trânsito - Cetran-MG -, órgão
vinculado à Secretaria de Estado de Defesa Social.

Pode-se constatar, portanto, que o disciplinamento das atividades
desenvolvidas pelas auto-escolas tem a sua matriz no Código de
Trânsito Brasileiro, sendo os demais órgãos ligados a essas
atividades executores da política desenvolvida para esse segmento do
trânsito.

Não cabe a esta Casa Legislativa a prerrogativa de estabelecer
regras ou procedimentos a serem seguidos pelas empresas do setor,
particularmente no que diz respeito aos documentos que devem
compor os processos para habilitação de condutores.

Avaliando a proposta sob o prisma da fiscalização quanto ao
recolhimento dos tributos de competência do Estado, entendemos que
o projeto invade seara privativa do Chefe do Poder Executivo, ao qual
cabe, de maneira discricionária, a iniciativa para instauração do
processo legislativo em relação às matérias que versem sobre
criação, estruturação e extinção de órgão autônomo (art. 66, III, “e”, da
Constituição mineira), com a conseqüente criação dos mecanismos
que melhor atendam à máquina arrecadatória.

A instituição dos mecanismos para facilitar o controle e a
arrecadação tributária, a propósito, diz respeito à atividade do Poder
Executivo.

Deve ser lembrado, também, que os centros de formação de
condutores são constituídos, em sua maioria, sob a forma de
microempresa ou empresa de pequeno porte, às quais todo o sistema
jurídico, seja do ponto de vista constitucional, legal ou administrativo,
confere tratamento privilegiado e favorecido para o desenvolvimento
das atividades e, particularmente, para o recolhimento dos impostos.

Não é demais acrescentar que a própria legislação tributária
dispensa as empresas desta natureza da emissão de documento
fiscal, o que é compatível com o tratamento favorecido que lhes é
reconhecido como princípio para o exercício da atividade econômica



136

(art. 170, IX, da Constituição da República).
A Lei nº 8.137, de 1990, ao definir os crimes contra a ordem

tributária e econômica e contra as relações de consumo, considera
criminosa a conduta do agente que negar ou deixar de fornecer,
quando obrigatório, nota fiscal, ou documento equivalente, relativa à
venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada
ou fornecê-la em desacordo com a legislação.

Pode-se asseverar que a proposta em apreço não encontra amparo
no princípio da razoabilidade, acolhido pelo art. 13 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

Para o professor Luís Roberto Barroso, as normas jurídicas que não
atendam ao mencionado princípio tornam-se passíveis de ser
invalidadas, como nos casos em que não haja adequação entre o fim
perseguido e o instrumento empregado; a medida não seja exigível ou
necessária, havendo caminho alternativo para chegar ao mesmo
resultado com menor ônus a um direito individual; 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”, p. 163, Renovar, RJ, 2001).

Diante desses argumentos não vislumbramos perspectiva de
tramitação da proposta.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.374/2008.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.375/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre normas de segurança para a realização de
grandes eventos e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/5/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.
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Preliminarmente, vem o projeto a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, em conformidade
com o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo, em seu art. 2º, define evento como

“concentração de pessoas em locais que possam oferecer risco de
segurança, tais como ‘shows’ ou festas de qualquer natureza, mesmo
que sejam de caráter meramente social, onde haja a cobrança de
ingressos”, e estabelece, em seu art. 3º, que as pessoas físicas ou
jurídicas responsáveis por eventos serão responsabilizadas por
tumultos, lesões corporais ou qualquer outro prejuízo.

O projeto de lei em análise trata de segurança pública, dever do
Estado e um de seus objetivos prioritários, além de ser direito e
responsabilidade de todos.

Constitui finalidade precípua do exercício da segurança pública a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, nos termos dos arts. 2º, inciso V, e 136 da Carta
Constitucional mineira.

Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas.
Assim, há que ressaltar a competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da
saúde, conforme estabelece o inciso XII, “in fine”, do art. 24 da
Constituição da República.

As normas de segurança concernentes aos eventos realizados no
Estado vão ao encontro dos dispositivos constitucionais e legais em
defesa da saúde humana, contribuindo para a preservação da
incolumidade da pessoa.

Diante desses argumentos, não encontramos óbices de natureza
jurídica, constitucional ou legal à tramitação do projeto nesta Casa.

Todavia, já existe no ordenamento estadual a Lei nº 14.130, de
2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no
Estado e dá outras providências. Em face do princípio da
consolidação das normas, consagrado na técnica legislativa, a matéria
objeto da proposição em análise deve ser introduzida no texto da lei
mencionada, razão pela qual apresentamos, ao final do parecer, o
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Substitutivo nº 1.
Por fim, esclarecemos que os dispositivos do projeto sob comento

que não foram incluídos no substitutivo padecem de vício de natureza
constitucional, por tratarem de matéria afeta à competência legislativa
dos Municípios e da União.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.375/2008 na
forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta parágrafo único ao art. 6º da Lei nº 14.130, de 19 de

dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e
pânico no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 6º da Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 6º -  (...)
Parágrafo único - Nos ingressos para os eventos a que se refere o

“caput” deste artigo, constarão o nome e o endereço de seus
realizadores e organizadores e do responsável técnico, além de
informações destinadas à prevenção de acidentes e pânico.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.376/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Leonardo Moreira, torna
obrigatória a instalação de medidores de consumo de gás
individualizados nas unidades domiciliares ou de consumo e dá outras
providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 19/5/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do disposto no
art. 188, c/c o art. 103, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
A proposta em apreço disciplina o fornecimento de gás natural e gás

liquefeito de petróleo - GLP - no Estado, tornando obrigatória a
instalação de medidores de consumo individualizados em cada
unidade das edificações prediais verticais residenciais, comerciais ou
de uso misto.

Segundo os termos da proposta, a adaptação das instalações para a
medição individualizada do consumo será de responsabilidade do
consumidor e obedecerá aos padrões e critérios técnicos definidos
pelo prestador do serviço, a quem competirá a manutenção e a
conservação das instalações para disponibilização do produto.

Conforme consta na justificação do projeto, as medidas cogitadas
ajustam-se aos princípios que orientam a política nacional de defesa
do consumidor, que procura garantir a oferta de produtos e serviços
com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.

Em que pese a relevância da proposta, que procura estabelecer
para o fornecimento de gás as mesmas condições propostas para a
disponibilização de água tratada, objeto do Projeto de Lei nº 973/2007,
que tramita nesta Casa Legislativa, deparamos com óbices de
natureza constitucional e legal à tramitação do projeto, conforme
veremos mais adiante.

A Lei Federal nº 9.478, de 6/8/97, que dispõe sobre a política
energética nacional e sobre as atividades relativas ao monopólio do
petróleo, instituiu o Conselho Nacional de Política Energética, como
também a Agência Nacional do Petróleo - ANP.

A referida norma atribuiu competência à ANP para promover,
regular, contratar e fiscalizar as atividades econômicas integrantes da
indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como
para regular e autorizar o exercício das atividades relacionadas com o
abastecimento nacional de combustíveis.

Está, portanto, afeta a essa entidade federal a edição de normas
relativas à distribuição do gás natural e dos derivados do petróleo,
entre os quais inclui-se o gás liquefeito de petróleo - GPL -, que tem
grande uso doméstico no Estado.

Esta situação, entretanto, não afasta a competência atribuída ao
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Estado para explorar, diretamente ou mediante concessão, os
serviços locais de gás canalizado, conforme previsto no art. 25, § 2º,
da Constituição Federal e no art. 10, VIII, da Carta do Estado.

Ocorre que, em quaisquer circunstâncias, deverão ser obedecidas
as regras oriundas da agência reguladora, devendo ser lembrado que,
neste Estado, o gás natural e o GLP não são distribuídos para as
residências e condomínios por meio de dutos, a exemplo do que
ocorre em diversas outras unidades da Federação, mas, sim, por meio
de transporte veicular, envasados em recipientes apropriados.

Não se mostra compatível com o princípio da razoabilidade, previsto
no art. 13 da Constituição mineira, a regulamentação, por meio de lei,
de um serviço inexistente no Estado, já que a norma diz respeito,
preponderantemente, ao consumo dos referidos produtos em
condomínios residenciais, comerciais e de uso misto.

Por outro lado, a proposta em tela estaria a invadir a seara da
competência privativa da União ao dispor sobre a obrigatoriedade da
instalação de medidores de consumo individual em cada unidade das
edificações prediais verticais residenciais, comerciais ou de uso misto.

Estas edificações, organizadas em condomínio, são regidas por
normas que se encontram insculpidas nos arts. 1.331 e seguintes do
Código Civil brasileiro, que versam sobre o condomínio edilício e
somente podem ser alteradas pelo Congresso Nacional.

Os condomínios dessa natureza, segundo o art. 1.333 daquele
diploma, regem-se por convenções específicas cujas normas se
tornam obrigatórias para os titulares de direito sobre as unidades ou
para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.

Em outras palavras, é privativo dos condôminos o direito de
estabelecer, por meio de convenção, as regras que deverão reger o
conjunto de unidades, não podendo ser reservada a uma lei estadual
a prerrogativa de obrigá-los a instalar aquele equipamento.

Embora percebamos a perspectiva da proteção aos interesses dos
consumidores na proposta em apreço, entendemos que a aprovação
da matéria refoge à competência desta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.376/2008.
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Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.022/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, a proposição em epígrafe altera
a Lei nº 12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos
culturais no Estado.

Aprovado 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, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 4 e com a Emenda nº 5,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, vem agora o
projeto para análise em 2º turno, nos termos do art. 189, combinado
com o art. 102, XVII, “b”, ambos do Regimento Interno da Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
Na forma do vencido em 1º turno, o projeto de lei em análise

aperfeiçoa os mecanismos de concessão de incentivos fiscais com o
objetivo de estimular a realização de projetos culturais no Estado, em
substituição à Lei nº 12.733, de 1997, incorporando, outrossim, as
contribuições trazidas pelas comissões de mérito ao Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, entre elas a explicitação do
perfil do empreendedor cultural que pode se candidatar aos benefícios
instituídos pela lei e a garantia de participação, na comissão técnica
responsável pela análise dos projetos culturais, de integrantes
domiciliados no interior do Estado.

Na oportunidade de reexame do projeto em 2º turno, ratificamos as
razões que conduziram esta Comissão a aprovar a matéria em 1º
turno, enfatizando que a proposição, nos moldes em que ora se
apresenta, resulta de uma construção coletiva e conciliatória de
interesses de diversas instâncias: primeiramente da esfera
governamental, como gestora do processo de concessão de
incentivos fiscais com o fim de promover a cultura; do Poder
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Legislativo, em sua função de acompanhar as políticas públicas
desenvolvidas pelo Estado; e das organizações do setor cultural,
potenciais beneficiárias dos mecanismos da lei, às quais foi dada a
oportunidade de vocalizar os interesses do segmento e contribuir com
sua experiência.

Por fim, salientamos que a relevância da proposição em apreço
reside, em síntese, na constatação de que, cada vez mais, a cultura
deve ser objeto de atenção e planejamento do Estado, para que,
articulada com a iniciativa privada, seja entendida como atividade
geradora de riqueza, o que oferece a chancela necessária para sua
disseminação e valorização. O mais importante de todos os benefícios
trazidos pelo incentivo fiscal é a contribuição do investidor para o bem-
estar social e para preservação do patrimônio e da cultura da nossa
sociedade.

Assim, o Estado, ao propor o aperfeiçoamento de sua lei de
incentivo à cultura, com enfoque na descentralização da política
cultural, está contribuindo para o aprimoramento da cadeia produtiva
da cultura, ao mesmo tempo em que propicia o incremento dos elos
dessa cadeia nas diversas regiões do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.022/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente e relatora - Jayro Lessa - Ana Maria

Resende.
PROJETO DE LEI Nº 1.022/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de

estimular a realização de projetos culturais no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas

jurídicas que apóiem financeiramente a realização de projetos
culturais no Estado, com os seguintes objetivos:

I - contribuir para facilitar a todos os meios para o livre acesso às
fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;

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

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

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

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

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

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

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

apóie financeiramente projeto cultural;
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.

Art. 3º - O contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS –
que apoiar financeiramente projeto cultural poderá deduzir do valor do
imposto devido mensalmente os recursos aplicados no projeto, na
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forma e nos limites estabelecidos por esta lei.
§ 1º - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder

os seguintes limites:
I - 10% (dez por cento) do valor do ICMS devido no período, até

atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita
bruta anual se situe entre o limite máximo de faturamento da empresa
de pequeno porte, definido na Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e o montante de quatro vezes este limite;

II - 7% (sete por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita
bruta anual se situe entre o montante máximo permitido para as
empresas classificadas no inciso I e o valor de oito vezes o limite
máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei
Complementar Federal nº 123, de 2006;

III - 3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita
bruta anual seja superior ao montante máximo permitido para as
empresas classificadas no inciso II.

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

Art. 4º - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado
para efeito do art. 3º não poderá exceder, relativamente ao montante
da receita líquida anual do imposto, o percentual de 0,30% (zero
vírgula trinta por cento).

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

Art. 5º - O contribuinte com crédito tributário inscrito em dívida ativa
até 31 de outubro de 2007 poderá quitá-lo com desconto de 25%
(vinte e cinco por cento), desde que apóie financeiramente projeto
cultural, nos termos deste artigo.

§ 1º - Para obter o beneficio previsto no “caput”, o contribuinte
incentivador apresentará requerimento à Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF - e, no prazo de cinco dias do seu deferimento, deverá
efetuar o recolhimento do valor obtido após o desconto, nas seguintes
condições:
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I - 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de
Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação
sobre o pagamento de tributos estaduais;

II - 25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor cultural, por meio de
cheque nominal depositado em conta bancária de que este seja titular,
observadas, ainda, outras condições estabelecidas em regulamento.

§ 2º - Os recolhimentos de que trata o § 1º poderão, a critério da
SEF, ser efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos
em regulamento.

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

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

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

Art. 7º - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3º bem
como o dos recursos repassados na forma do inciso II do § 1º do art.
5º será de, no máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos
destinados ao projeto pelo incentivador, o qual deverá integralizar o
restante a título de contrapartida, nos termos definidos em
regulamento.

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

I - artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
II - audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres;
III - artes visuais, incluindo artes plásticas, “design” artístico, “design”

de moda, fotografia, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música;
V - literatura, obras informativas, obras de referência, revistas;
VI - preservação e restauração do patrimônio material e imaterial,

inclusive folclore e artesanato;
VII - pesquisa e documentação;



146

VIII - centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e congêneres;
IX - áreas culturais integradas.
Parágrafo único - Os projetos culturais referentes às áreas de que

tratam os incisos deste artigo poderão também abranger eventos,
festivais, publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de estudo.

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

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

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

§ 2º - A comissão técnica, constituída nos termos de regulamento,
será composta por técnicos da administração estadual e de entidades
representativas da área cultural, garantida, sempre que possível, a
participação de integrantes domiciliados no interior.

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

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

§ 5º - A partir do exercício de 2008, será destinado a projetos de
empreendedores domiciliados no interior do Estado e que beneficiem
diretamente o público e os profissionais da área de cultura do interior
o seguinte percentual do montante total de recursos aprovados pela
comissão técnica para captação:

I - em 2008, um mínimo de 40% (quarenta por cento);
II - em 2009, um mínimo de 41% (quarenta e um por cento);
III - em 2010, um mínimo de 42% (quarenta e dois por cento);
IV - em 2011, um mínimo de 43% (quarenta e três por cento);
V - em 2012, um mínimo de 44% (quarenta e quatro por cento);
VI - em 2013 e nos exercícios seguintes, um mínimo de 45%
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(quarenta e cinco por cento).
Art. 11 - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a

órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera
federativa.

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

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

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

Art. 12 - O total de recursos destinados aos empreendedores a que
se referem os incisos do parágrafo único do art. 11 não poderá
ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da receita do
ICMS disponibilizada anualmente pelo Estado para projetos culturais.

Parágrafo único - Do total de recursos de que trata o “caput”, pelo
menos 40% (quarenta por cento) deverão ser destinados a projetos
que beneficiem diretamente o público do interior do Estado.

Art. 13 - É vedada a utilização do incentivo fiscal para projeto de que
seja beneficiário o próprio incentivador, o contribuinte ou sócio de
qualquer destes.

Parágrafo único - A vedação prevista no “caput” estende-se aos
ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou
companheiro do incentivador, contribuinte ou sócio de qualquer
destes.

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

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

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

I - multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
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civis, penais ou tributárias;
II - pagamento do débito tributário de que trata o “caput” do art. 5º,

acrescido dos encargos previstos em lei.
Art. 17 - As entidades representativas dos diversos segmentos da

cultura terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente
aos projetos culturais beneficiados por esta lei.

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

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Fica revogada a Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.420/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em

epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Senador Cortes o imóvel que especifica e dá outras providências.

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 1.420/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador Cortes o
imóvel constituído de terreno urbano com área de 1.050,90m², situado
na Rua Major Salgado, 66, Centro, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear as transferências
de patrimônio do Estado, o parágrafo único do art. 1º estabelece que o
imóvel será destinado ao funcionamento da Creche Municipal Antônio
Monteiro da Rocha; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do
doador, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, for desvirtuada essa finalidade.

Por fim, a proposição revoga a Lei nº 16.040, de 31/3/2006, que tem
como objetivo autorizar a doação do citado bem àquele Município para
a instalação da Câmara Municipal, além de indicar sua localização em
endereço equivocado.
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A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado; no
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, 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 dos balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ressaltar que o projeto de lei em análise 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. Assim, pode ser transformado em lei.

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

1.420/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 1.420/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador Cortes o

imóvel que especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Senador Cortes o imóvel constituído de terreno urbano com área de
1.050,90m² (mil e cinqüenta vírgula noventa metros quadrados),
situado na Rua Major Salgado, 66, Centro, nesse Município,
registrado sob o n° 4.111, a fls. 4 do Livro 3-H, n o Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Mar de Espanha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Creche Municipal Antônio Monteiro
da Rocha.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, vier a ser desvirtuada a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 16.040, de 31 de março de 2006.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.677/2007
Comissão de Administração Pública

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

“disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências”.

O projeto foi aprovado, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1, 2, 10 a 12 e 14 a 16, formuladas por esta Comissão.

Retorna, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer no
2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposta legislativa em exame dispõe sobre o Acordo de
Resultados e o Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder
Executivo. Trata-se de instrumentos de gestão administrativa inseridos
na Constituição do Estado por meio da Emenda à Constituição nº 57,
de 2003. Estão regulamentados pela Lei nº 14.694, de 30/7/2003, e
suas alterações, e constituem um dos fundamentos do denominado
Choque de Gestão, instituído na administração pública estadual com
vistas a estimular o servidor e a buscar mais efetividade e eficiência
na prestação dos serviços públicos.

O Acordo de Resultados é um contrato celebrado entre dirigentes de
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e as
autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de
supervisão, o qual visa a estabelecer metas de desempenho a serem
alcançadas pelo acordante.

O Prêmio por Produtividade é um benefício a ser concedido ao
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou de cargo em
comissão, ao detentor de função pública de que trata a Lei nº 10.254,
de 20/7/90, e ao ocupante do cargo de Subsecretário de Estado, em
efetivo exercício, de órgão ou entidade signatários do Acordo de
Resultados, vinculado ao seu desempenho e ao do órgão ou da
entidade.
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O projeto em tela foi amplamente analisado pelas Comissões a que
foi distribuído no 1º turno e recebeu alterações que em muito
aperfeiçoaram o seu texto, notadamente nos aspectos jurídicos e de
técnica legislativa.

Reiteramos que a nova disciplina de tais institutos pretendida pela
proposição em análise dará mais efetividade à sua aplicação e
produzirá efeitos significativos na busca da eficiência na atuação
administrativa do Estado.

Vislumbramos, todavia, a necessidade de apresentar algumas
emendas à proposição que buscam o seu aprimoramento sob a ótica
da técnica legislativa.

A Emenda nº 1 propõe a substituição da expressão “Avaliação do
Acordo de Resultados” por “Avaliação de Desempenho Institucional”
buscando a uniformização das avaliações previstas no projeto. Tal
medida foi solicitada pelos técnicos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag–, que consideraram que a previsão
de duas avaliações iria dificultar a execução do Acordo de Resultados.

A Emenda nº 2 estabelece que os critérios para a atribuição de
conceito satisfatório ou insatisfatório na Avaliação de Desempenho
Institucional serão definidos em decreto, alteração também solicitada
pelos técnicos da Seplag para conferir mais mobilidade à
administração pública na implemlentação do Acordo de Resultados.

A Emenda nº 3 propõe requisitos para a concessão de auxílio-
transporte, por dia efetivamente trabalhado, ao servidor público
estadual lotado em Município que não goze de passe livre em
transporte coletivo. Nos termos da emenda, esse direito somente será
concedido quando se tratar de Município com população total superior
a 100 mil habitantes ou integrante das Regiões Metropolitanas de Belo
Horizonte e do Vale do Aço, nas condições estabelecidas em decreto.

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

1.677/2007, em 2º turno, na forma do vencido em 1º turno, com as
Emendas nº 1, 2 e 3, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Suprimam-se o inciso IX do art. 2º e o art. 15 do vencido; substitua-

se, no inciso IV do art. 11, no “caput” do art. 12, no inciso II do art. 24
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e no § 2° do art. 28, a expressão “Avaliação do Aco rdo de Resultados”
por “Avaliação de Desempenho Institucional”; dê-se ao inciso X do art.
2° a seguinte redação e acrescente-se ao art. 11 o seguinte § 2°:

“Art. 2° - (...)
X - Avaliação de Desempenho Institucional o processo de apuração

do grau de obtenção dos resultados pactuados no Acordo de
Resultados, realizada por Comissão de Acompanhamento e
Avaliação, nos termos desta lei e do seu regulamento;

(...)
Art. 11 - (...)
§ 2° - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação enc aminhará

aos signatários do Acordo de Resultados, dentro dos prazos definidos
em decreto, a avaliação a que se refere o inciso IV do “caput” deste
artigo.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 12 do vencido a seguinte redação:
"Art. 12 - Serão definidos em decreto os critérios para a atribuição de

conceito satisfatório ou insatisfatório na Avaliação de Desempenho
Institucional.".

EMENDA Nº 3
Dê-se ao “caput” do art. 49 a seguinte redação:
“Art. 49 - Será concedido ao servidor público estadual que não goze

de passe livre em transporte coletivo, lotado em Município com
população total superior a 100 mil habitantes ou integrante das
Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço, auxílio-
transporte por dia efetivamente trabalhado, nas condições
estabelecidas em decreto.”.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão, relator - Ademir

Lucas - Domingos Sávio - Ivair Nogueira - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 1.677/2007

(Redação do vencido)
Disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no

âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta lei disciplina o Acordo de Resultados e a autonomia

gerencial, orçamentária e financeira previstos nos §§ 10 e 11 do art.
14 da Constituição do Estado e a concessão do Prêmio por
Produtividade, no âmbito da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo do Estado.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:
I - Acordo de Resultados o instrumento de contratualização de

resultados celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder
Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico
ou de supervisão;

II - acordante o órgão, a entidade ou a unidade administrativa do
Poder Executivo hierarquicamente superior ao acordado, responsável
pelo acompanhamento, pela avaliação e pelo controle dos resultados
e, no que couber, pelo provimento dos recursos e meios necessários
ao alcance das metas pactuadas no Acordo de Resultados;

III - acordado o órgão, a entidade ou a unidade administrativa do
Poder Executivo hierarquicamente subordinado ou vinculado ao
acordante, comprometido com o alcance dos resultados pactuados e
responsável pela execução das ações e medidas necessárias para
sua obtenção;

IV - interveniente o órgão, a entidade ou a unidade administrativa
signatário do Acordo de Resultados responsável pelo suporte
necessário ao acordante ou ao acordado, para o cumprimento das
metas estabelecidas;

V - período avaliatório o intervalo de tempo concedido ao acordado
para o cumprimento de um conjunto predefinido de metas e ações,
pelo qual será avaliado ao final do período;

VI - desempenho o grau de cumprimento, objetivamente aferido, das
ações propostas, de atingimento das metas estabelecidas e de
obtenção dos resultados pactuados, em um período avaliatório
predeterminado;

VII - indicador a medida, relativa ou absoluta, utilizada para
mensurar a eficiência, a eficácia e a efetividade do desempenho do
acordado;

VIII - meta o nível desejado de desempenho para cada indicador, em
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um determinado período, definida de forma objetiva e quantificável;
IX - avaliação do Acordo de Resultados o processo de apuração do

grau de obtenção dos resultados pactuados, realizada por Comissão
de Acompanhamento e Avaliação, nos termos desta lei e do seu
regulamento;

X - avaliação de desempenho institucional o processo de apuração
objetiva de desempenho do órgão ou entidade, disciplinada em
decreto;

XI - período de referência o intervalo de tempo adotado como base
de cálculo do montante a ser distribuído, a título de Prêmio por
Produtividade, para o órgão ou a entidade que cumprir os requisitos
legais.

§ 1º - O início e o término do período avaliatório de que trata o inciso
V do “caput” deste artigo ocorrerão no mesmo exercício financeiro.

§ 2º - Cada período de referência de que trata o inciso XI do “caput”
deste artigo corresponderá, no mínimo, a um período avaliatório e, no
máximo, aos períodos avaliatórios de um dado exercício financeiro.

CAPÍTULO II
DO ACORDO DE RESULTADOS

Seção I
Das Características Gerais

Art. 3º - Na implementação do Acordo de Resultados, serão
observados os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, razoabilidade e economicidade.

Art. 4º - São objetivos fundamentais do Acordo de Resultados:
I - viabilizar a estratégia de governo, por meio de mecanismos de

incentivo e gestão por resultados;
II - alinhar o planejamento e as ações do acordado com o

planejamento estratégico do governo, com as políticas públicas
instituídas e com os programas governamentais;

III - melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à
sociedade;

IV - melhorar a utilização dos recursos públicos;
V - dar transparência às ações das instituições públicas envolvidas e

facilitar o controle social sobre a atividade administrativa estadual;
VI - estimular, valorizar e destacar servidores, dirigentes e órgãos ou
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entidades que cumpram suas metas e atinjam os resultados previstos.
Seção II

Da Elaboração
Art. 5º - O Acordo de Resultado será formalizado por instrumento

que contenha, sem prejuízo de outras especificações:
I - objeto e finalidade;
II - resultados a serem alcançados, fixados por meio de indicadores

de eficácia, eficiência e efetividade, metas e ações, com prazos de
execução e meios de apuração objetivamente definidos;

III - direitos, obrigações e responsabilidades do acordante e do
acordado, em especial em relação às metas estabelecidas;

IV - compromissos dos intervenientes, quando for o caso;
V - condições para revisão, renovação, prorrogação e rescisão do

Acordo de Resultados;
VI - prazo de vigência;
VII - sistemática de acompanhamento, controle e avaliação, com

informações sobre a duração dos períodos avaliatórios e sobre os
critérios e parâmetros a serem considerados na aferição do
desempenho;

VIII - relação das prerrogativas concedidas por meio do Acordo de
Resultados ao órgão ou à entidade, em razão da ampliação da sua
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, se houver;

IX - estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de
desembolso dos recursos financeiros necessários à execução das
ações pactuadas, durante a vigência do Acordo de Resultados, se for
o caso.

Seção III
Da Formalização

Art. 6º - É condição para a assinatura, a revisão e a renovação do
Acordo de Resultados o pronunciamento favorável da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - sobre o pleno
atendimento das exigências desta lei e sobre a compatibilidade das
metas e dos indicadores de desempenho pactuados com as
finalidades do acordado, na forma definida em decreto.

Art. 7º - São signatários do Acordo de Resultados os dirigentes
máximos do acordante, de cada um dos acordados e das demais
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partes intervenientes, quando houver.
Art. 8º - O extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos

serão publicados, pelo acordante, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, e divulgados em sítio eletrônico oficial do governo, nos termos
definidos em decreto, sem prejuízo de sua divulgação pelo acordante
e pelo acordado.

Seção IV
Do Acompanhamento, da Avaliação e da Fiscalização

Art. 9° - O dirigente máximo do acordado promoverá a
implementação do Acordo de Resultados, por meio de sua
participação efetiva na elaboração e no acompanhamento do Acordo,
e garantirá a divulgação interna do seu conteúdo e de suas
avaliações.

Art. 10 - Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de
Resultados, será instituída, por ato próprio do dirigente máximo do
acordante, Comissão de Acompanhamento e Avaliação composta,
nos termos de decreto, no mínimo, pelos seguintes membros:

I - um representante dos acordados;
II - um representante dos servidores dos acordados, escolhido nos

termos de decreto;
III - um representante do acordante;
IV - um representante de cada interveniente, quando houver, por ele

indicado;
V - um representante da Seplag, indicado por seu titular.
§ 1º - A Seplag poderá optar por não indicar representante próprio

para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, quando lhe for
delegada a representação do acordante.

§ 2º - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reunir-se-á
ordinariamente ao final de cada período avaliatório e,
extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 3º - Fica facultada a participação de um representante da
sociedade civil, indicado pelo acordante, nas Comissões de
Acompanhamento e Avaliação, conforme disposto em decreto.

§ 4º - Na hipótese da indicação de mais de um representante do
acordado e do acordante, será respeitada a paridade entre as
representações.
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Art. 11 - À Comissão de Acompanhamento e Avaliação compete:
I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo acordado,

considerando as metas e os indicadores de desempenho previstos no
Acordo de Resultados;

II - recomendar, com a devida justificativa, alterações no Acordo de
Resultados, principalmente quando se tratar de necessidade de
alinhamento de indicadores, metas e resultados;

III - recomendar, com a devida justificativa, a revisão, a renovação
ou a rescisão do Acordo de Resultados;

IV - proceder, ao final de cada período avaliatório, à Avaliação do
Acordo de Resultados, na qual concluirá acerca do desempenho do
acordado.

Parágrafo único - As avaliações realizadas pela Comissão de
Acompanhamento e Avaliação incluirão, sem prejuízo de outras
informações, os fatores e circunstâncias que tenham dado causa ao
descumprimento, pelo acordado, das metas estabelecidas, bem como
as medidas que este tenha adotado para corrigir as falhas detectadas.

Art. 12 - Na Avaliação do Acordo de Resultados, será considerado
insatisfatório o desempenho do órgão ou da entidade cuja nota for
inferior a 70% (setenta por cento).

Art. 13 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação poderá
contar com o suporte técnico de colaborador eventual, especialista
nas áreas de conhecimento das ações previstas no Acordo de
Resultados, conforme disposto em decreto.

Art. 14 - O acordado enviará à Comissão de Acompanhamento e
Avaliação, nos prazos previstos em decreto, relatório de execução
demonstrando e justificando o grau de desempenho alcançado no
período.

Art. 15 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação encaminhará
aos signatários do Acordo de Resultados, dentro dos prazos definidos
em decreto, relatório conclusivo sobre a Avaliação do Acordo de
Resultados.

Seção V
Da Vigência, da Renovação, da Revisão e da Rescisão

Art. 16 - O Acordo de Resultados terá vigência mínima de um ano e
máxima de quatro anos, desde que não se ultrapasse o primeiro ano
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do governo subseqüente àquele em que tiver sido assinado, podendo
ser renovado por acordo entre as partes.

Art. 17 - O acordante verificará a necessidade de revisão do Acordo
de Resultados, pelo menos uma vez a cada doze meses.

Parágrafo único - Identificada a necessidade de revisão do Acordo
de Resultados, esta será formalizada mediante termo aditivo,
observado o disposto nos arts. 7º e 8º.

Art. 18 - O Acordo de Resultados poderá ser rescindido em caso de
descumprimento grave e injustificado, nos termos definidos em
decreto, por ato unilateral e escrito do acordante ou por acordo entre
as partes, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

CAPÍTULO III
DA AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA
Art. 19 - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos

órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo poderá ser ampliada mediante previsão expressa
no instrumento de celebração do Acordo de Resultados, observadas
as exigências estabelecidas nesta lei.

Art. 20 - A ampliação da autonomia a que se refere o art. 19 poderá
se dar mediante a concessão, ao acordado, de prerrogativa para:

I - alterar os quantitativos e a distribuição dos cargos de provimento
em comissão, das funções gratificadas e das gratificações temporárias
estratégicas, nos termos da legislação vigente, desde que não
acarrete aumento de despesa;

II - aplicar os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei
Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998;

III - alterar estruturas orgânicas básicas e estatutos, sem aumento
de despesas, nos termos de decreto;

IV - conceder aos servidores em efetivo exercício no órgão ou na
entidade valores diferenciados do auxílio-transporte de que trata o art.
49 desta lei ou vales-transporte, observadas as condições, os critérios
e as quantidades máximas definidas em decreto, destinados
unicamente ao custeio do deslocamento do servidor no percurso
residência-trabalho e vice-versa;
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V - conceder aos servidores em efetivo exercício no órgão ou na
entidade cuja jornada de trabalho for igual ou superior a seis horas,
como ajuda de custo pelas despesas de alimentação, observados os
critérios e condições mínimos definidos em decreto, vale-refeição ou
valores diferenciados de vale-alimentação, com parâmetros e limites
distintos daqueles definidos nos arts. 47 e 48 da Lei nº 10.745, de 25
de maio de 1992;

VI - realizar outras medidas, definidas em decreto.
§ 1º - Para os efeitos legais previstos no parágrafo único do art. 24

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, os órgãos e entidades com Acordo
de Resultados em vigor equiparam-se a agências executivas ou
organizações militares prestadoras de serviço com contrato de gestão
celebrado no âmbito da administração pública federal.

§ 2º - O benefício de que trata o inciso IV do “caput” deste artigo
será concedido ao servidor cuja remuneração mensal seja igual ou
inferior a três salários mínimos, excluídas as parcelas relativas a
adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por horas
extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a Lei nº 8.517, de 9 de
janeiro de 1984.

§ 3º - As despesas decorrentes dos benefícios de que tratam os
incisos IV e V do “caput” serão custeadas, preferencialmente, com
recursos próprios do órgão ou da entidade.

Art. 21 - A concessão ou manutenção dos benefícios de que tratam
os incisos IV e V do “caput” do art. 20 está condicionada à
disponibilidade de recursos orçamentários do Estado, à avaliação
satisfatória do Acordo de Resultados e à disponibilidade orçamentária
do acordado.

§ 1º - Na hipótese de não haver dotação orçamentária suficiente
para pagamento dos benefícios de que tratam os incisos IV e V do
“caput” do art. 20, estes serão concedidos somente se houver
anulação de outras despesas correntes previstas no crédito
orçamentário inicial do acordado, em montante suficiente para
suplementá-la.

§ 2º - Na hipótese de avaliação insatisfatória do Acordo de
Resultados, serão suspensos os benefícios de que tratam os incisos
IV e V do “caput” do art. 20, até a ocorrência de nova avaliação
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satisfatória.
Art. 22 - O servidor fará jus aos benefícios decorrentes da ampliação

da autonomia prevista em Acordo de Resultados do órgão ou da
entidade acordado em que estiver, por ato formal, em efetivo
exercício.

Art. 23 - Caberá à Seplag analisar e aprovar a ampliação da
autonomia a ser conferida ao acordado, tendo em vista as metas
fixadas.

CAPÍTULO IV
DO PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE

Seção I
Disposições Gerais

Art. 24 - O Prêmio por Produtividade é um bônus a ser pago aos
servidores em efetivo exercício em órgão ou entidade que:

I - seja signatário de Acordo de Resultados com previsão expressa
de pagamento de Prêmio por Produtividade,

II - obtenha resultado satisfatório na avaliação do Acordo de
Resultados, a que se refere o inciso IV do art. 11, realizada no período
de referência, nos termos definidos em decreto;

III - realize a Avaliação de Desempenho Individual permanente de
seus servidores, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único - Só terão direito à percepção de Prêmio por
Produtividade os órgãos e entidades signatários de Acordo de
Resultados vigente, com metas estabelecidas, dentro de um período
de referência, há no mínimo noventa dias.

Art. 25 – Fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor em
atividade, ocupante de cargo de provimento efetivo ou de provimento
em comissão ou detentor de função pública de que trata a Lei nº
10.254, de 20 de julho de 1990, e o ocupante de cargo de
Subsecretário de Estado que no período de referência:

I - esteve em efetivo exercício, nos termos de ato formal, por período
mínimo definido em regulamento;

II - obteve, na avaliação de produtividade por equipe, realizada nos
termos definidos em decreto, resultado igual ou superior a 70%
(setenta por cento).

§ 1º - Não fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor designado
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para o exercício de função pública de que trata o art.10 da Lei nº
10.254, de 20 de julho de 1990.

§ 2º - A forma de cálculo do valor do Prêmio por Produtividade a ser
percebido por cada servidor será definida em decreto e considerará,
no mínimo:

I - o resultado obtido na avaliação de produtividade por equipe, nos
termos definidos em decreto;

II - a última remuneração do servidor durante o período de
referência, excluídos eventuais e atrasados, para o cálculo do Prêmio
por Produtividade a que se refere a Seção II deste capítulo, e o último
vencimento do cargo ou função exercida no período de referência,
para o cálculo do Prêmio por Produtividade a que se refere a Seção III
deste capítulo;

III - os dias efetivamente trabalhados durante o período de
referência.

§ 3º - Para os fins do disposto no inciso III do § 2º, consideram-se
efetivamente trabalhados os dias de efetivo exercício, definidos nos
termos da legislação vigente, excetuados os dias de paralisação, de
afastamento, de licença ou qualquer interrupção do exercício das
atribuições do cargo ou da função.

§ 4º - O servidor receberá Prêmio por Produtividade referente ao
órgão ou à entidade em que se encontrava em efetivo exercício, por
ato formal, durante o período de referência.

§ 5º - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de
Auditor Interno, de que trata a Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004,
farão jus ao Prêmio por Produtividade referente à Auditoria-Geral do
Estado, ainda que em exercício em outro órgão ou entidade de Poder
Executivo Estadual.

§ 6º - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de
Procurador de Estado, de que trata a Lei Complementar nº 81, de 10
de agosto de 2004, farão jus ao Prêmio por Produtividade referente à
Advocacia-Geral do Estado, ainda que em exercício em outro órgão
ou entidade do Poder Executivo Estadual.

§ 7º - É vedada a percepção acumulada de Prêmio por
Produtividade referente ao órgão de origem e ao órgão em que o
servidor se encontra em efetivo exercício.
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§ 8º - O empregado público do Poder Executivo Estadual, o servidor
público ou o empregado público de outro ente federado ou do Poder
Legislativo ou Judiciário do Estado de Minas Gerais cedido ao Poder
Executivo Estadual que esteja prestando serviço em órgão ou
entidade de que trata o art. 24 poderá auferir Prêmio por
Produtividade, o qual não poderá ser superior ao de maior valor pago
a servidor em exercício no mesmo órgão ou entidade, na forma
estabelecida em decreto, desde que não receba bonificação referente
a resultado ou produtividade do órgão ou da entidade de origem.

§ 9º - O servidor que, no período de referência, se encontrar em
situação de acúmulo de cargos permitida pelo inciso XVI do “caput” do
art. 37 da Constituição Federal fará jus ao Prêmio por Produtividade
correspondente a cada cargo.

§ 10 - Não farão jus ao prêmio por produtividade o Secretário de
Estado, o Secretário-Adjunto de Estado, o Diretor-Geral e o Vice-
Diretor Geral de autarquias, o Presidente e o Vice-Presidente de
fundações.

Art. 26 - O Prêmio por Produtividade poderá ser pago com recursos
provenientes da Receita Corrente Líquida, nos termos da Seção II
deste capítulo, ou da ampliação real de receitas, nos termos da Seção
III deste capítulo.

Seção II
Da Concessão de Prêmio por Produtividade com Base na Receita

Corrente Líquida
Art. 27 - Poderá ser destinado ao pagamento de Prêmio por

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

Parágrafo único - O percentual de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 28 - Para fins do disposto nesta seção, considera-se:
I - Índice de Despesa de Pessoal – IDP – a relação entre a despesa

com pessoal em atividade de cada órgão ou entidade com Acordo de
Resultados em vigor e com previsão de pagamento de Prêmio por
Produtividade e a despesa total com pessoal em atividade do Poder
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Executivo do Estado, efetivamente executadas e correspondentes ao
período de referência;

II - Índice de Desempenho Institucional - IDI - o resultado percentual
da Avaliação de Desempenho Institucional, realizada nos termos de
decreto, no período de referência;

III - Índice de Vigência de Acordo de Resultados - IVAR - a relação
entre o número de dias de vigência do Acordo de Resultados com
previsão de pagamento de Prêmio por Produtividade de cada órgão
ou entidade durante o exercício anterior e o total de dias do exercício
anterior, observado o disposto em decreto;

IV - Índice Agregado - IA - o produto do IDP, do IDI e do IVAR de
cada órgão ou entidade com Acordo de Resultados em vigor no
período de referência;

V - Índice Geral - IG - a razão entre o IA de cada órgão ou entidade
com Acordo de Resultados em vigor e com previsão de pagamento de
prêmio e o somatório dos IA de todos os órgãos ou entidades com
Acordo de Resultados em vigor e com previsão de pagamento de
prêmio.

§ 1º - Não será considerada no cálculo do índice de que trata o
inciso I do “caput” deste artigo a despesa com pessoal designado para
o exercício de função pública, de que trata o art. 10 da Lei nº 10.254,
de 1990.

§ 2º - Não serão considerados no cálculo dos índices de que trata o
“caput” deste artigo os órgão e as entidades que fizerem a opção pela
concessão do Prêmio por Produtividade nos termos da Seção III deste
capítulo e os que não obtiverem resultado satisfatório na Avaliação do
Acordo de Resultados.

Art. 29 - O montante de recursos a ser aplicado na concessão de
Prêmio por Produtividade em um dado exercício será definido em
decreto, observado o disposto no art. 27.

Art. 30 - Os recursos a serem destinados a cada órgão ou entidade
para concessão de Prêmio por Produtividade serão aferidos pela
multiplicação do montante de que trata o art. 29 pelo respectivo IG.

Art. 31 - O valor do Prêmio por Produtividade percebido pelo
servidor nos termos desta seção não poderá ser superior ao valor da
última remuneração percebida no período de referência, excluídos os
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eventuais e atrasados.
Seção III

Da Concessão de Prêmio por Produtividade com Base na Ampliação
Real de Arrecadação de Receitas

Art. 32 - Os recursos orçamentários provenientes da ampliação real
da arrecadação de receitas da administração pública estadual
poderão ser aplicados no pagamento de Prêmio por Produtividade.

§ 1º - Considera-se ampliação real da arrecadação de receitas a
diferença absoluta entre a receita efetivamente arrecadada nos meses
do período de referência e a receita de maior valor no período, dentre
as seguintes:

I - a receita efetivamente arrecadada nos mesmos meses do
exercício anterior, corrigida pela inflação;

II - a receita efetivamente arrecadada nos mesmos meses do
exercício anterior, acrescida, pelo menos, da projeção oficial de índice
de preço definido em decreto.

§ 2º - Para fins da correção dos valores correntes da receita
efetivamente arrecadada no exercício anterior, a que se refere o inciso
I do § 1º, serão utilizados:

I - o índice de preços definido em decreto;
II - a variação acumulada do índice a que se refere o inciso I deste

parágrafo, dos doze meses subseqüentes.
§ 3º - Na hipótese de o resultado decorrente da operação descrita

nos §§ 1º e 2º deste artigo ser negativo, o déficit constatado será
integralmente descontado da ampliação observada no período
seguinte e, se necessário, nos períodos posteriores, incluindo-se os
dos exercícios seguintes, até sua total compensação.

Art. 33 - A ampliação real da arrecadação de receitas compreende
receitas provenientes de impostos e as receitas diretamente
arrecadadas por cada órgão ou entidade.

§ 1º - A aplicação das receitas de que trata o “caput” no pagamento
de Prêmio por Produtividade observará os seguintes limites:

I - até 10% (dez por cento) da ampliação real de receitas
diretamente arrecadadas de cada órgão ou entidade, multiplicado pelo
resultado percentual da Avaliação de Desempenho Institucional
relativa ao período de referência;
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II - até 3% (três por cento) da ampliação real de receitas
provenientes de impostos, multiplicado pelo resultado percentual da
Avaliação de Desempenho Institucional relativa ao período de
referência.

§ 2º - O limite de que trata o inciso II do § 1º poderá ser ampliado em
até 1% (um por cento) da diferença entre a receita arrecadada no
exercício corrente e a receita do exercício anterior acrescida da
variação percentual do PIB nominal, nos termos do decreto.

§ 3º - O cálculo do recurso oriundo da ampliação de que trata o § 2º
será realizado com base em índice oficial projetado para o
crescimento do PIB, constante do Acordo de Resultados e ajustado
após a publicação do índice definitivo, multiplicado pelo resultado
percentual da Avaliação de Desempenho Institucional relativa ao
período de referência.

“§ 4° - Para fins do disposto neste artigo, não ser ão consideradas as
receitas que possuam vinculação própria, exceto aquelas que,
segundo a legislação vigente, possam ser utilizadas para pagamento
de pessoal.

§ 5º - O pagamento de Prêmio por Produtividade será custeado com
recursos provenientes da mesma fonte em que se deu a ampliação de
receitas diretamente arrecadadas e de receitas vinculadas,
considerando o disposto no § 2º deste artigo.

§ 6º - Para os fins do disposto neste artigo, exclui-se a receita
proveniente de multa.

Art. 34 - As fontes de recursos a serem consideradas para o cálculo
da ampliação da arrecadação de receitas e os itens de receita a
serem considerados para cálculo do montante de receitas diretamente
arrecadadas serão definidos em cada Acordo de Resultados.

Art. 35 - Os recursos a serem destinados ao órgão ou à entidade
para o pagamento de Prêmio por Produtividade nos termos desta
seção serão calculados após o resultado da Avaliação de
Desempenho Institucional, e distribuídos entre os servidores, na forma
de regulamento.

Seção IV
Do Procedimento para Pagamento do Prêmio por Produtividade

Art. 36 - Será definida no Acordo de Resultados a opção do órgão
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ou da entidade pelo pagamento do Prêmio por Produtividade com
base na receita corrente líquida, nos termos da Seção II deste
capítulo, ou com base na ampliação real de arrecadação de receitas,
nos termos da Seção III deste capítulo.

Parágrafo único - A opção de que trata o “caput” apenas poderá ser
alterada por termo aditivo ao Acordo de Resultados, para o período de
referência seguinte, no mínimo trinta dias antes de seu início.

Art. 37 - Compete à Câmara de Coordenação Geral, Planejamento,
Gestão e Finanças, de que trata a Lei Delegada nº 112, de 25 de
janeiro de 2007, verificar o cumprimento dos requisitos e limites
previstos nesta lei e autorizar o pagamento do Prêmio por
Produtividade.

Art. 38 - O Prêmio por Produtividade somente poderá ser acumulado
com outros prêmios ou bonificações da mesma natureza na hipótese
de estes serem custeados por transferências de recursos oriundos de
outros entes federados.

Art. 39 - O Prêmio por Produtividade não se incorpora à
remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do
servidor e não servirá de base de cálculo para outro benefício ou
vantagem nem para a contribuição à seguridade social.

Art. 40 - Na hipótese de o Estado apresentar déficit fiscal, não
haverá pagamento de Prêmio por Produtividade no exercício seguinte.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 41 - Para o pagamento do Prêmio por Produtividade de que trata
a Seção II do Capítulo IV, no ano de 2008:

I - não se aplica o prazo previsto no parágrafo único do art. 24 nem o
disposto no inciso II do “caput” do art. 25 e no inciso I do § 2º do art.
25 para os Acordos de Resultados assinados até 31 de dezembro de
2007;

II - será observada a regra, prevista em decreto, para o cálculo dos
índices de que tratam os incisos II e III do “caput” do art. 28;

IIII – a previsão da porcentagem a que se refere o art. 27 desta lei e
a fonte de recursos serão definidas em decreto, respeitadas as
disposições da Lei Orçamentária.

Art. 42 - O disposto no § 2º do art. 20 não se aplica aos benefícios
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de que trata o inciso IV do “caput” do mesmo artigo concedidos por
meio de Acordo de Resultado celebrado até a data de publicação
desta lei.

Art. 43 - Até 31 de dezembro de 2009, os limites a que se refere o
art. 33 desta lei não estarão sujeitos à ponderação de que tratam os
incisos I e II do § 1º e o § 3º do mesmo artigo.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44 - Os dirigentes dos órgãos e entidades acordantes e
acordados promoverão as ações necessárias ao cumprimento do
Acordo de Resultados, sob pena de responsabilidade solidária por
eventual irregularidade, ilegalidade ou desperdício na utilização de
recursos ou bens.

Art. 45 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 18, se houver
indícios fundados de malversação de bens ou de recursos ou quando
assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, os
responsáveis pela fiscalização representarão aos órgãos competentes
para a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis,
visando à proteção do patrimônio público e à punição dos infratores,
sob pena de se tornarem solidariamente responsáveis.

Art. 46 - Na hipótese de, durante a vigência do Acordo de
Resultados, haver substituição do dirigente signatário, o novo dirigente
nomeado torna-se o responsável pelo Acordo.

Art. 47 - Os órgãos de controle interno estabelecerão mecanismos
de acompanhamento da execução orçamentária, financeira e
patrimonial que levem em consideração os prazos e os indicadores de
desempenho previstos no Acordo de Resultados.

Art. 48 - As empresas públicas e sociedades de economia mista do
Poder Executivo Estadual poderão aplicar, no que couber e nos
termos da legislação vigente, o disposto nesta lei.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no “caput” não implicará
ônus para o Tesouro Estadual.

Art. 49 - Será concedido ao servidor público estadual que não goze
de passe livre em transporte coletivo auxílio-transporte por dia
efetivamente trabalhado, nos critérios, condições e Municípios
estabelecidos em decreto.
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Parágrafo único - O auxílio-transporte será concedido em valor
fixado pelo Poder Executivo, aos servidores que percebam
remuneração igual ou inferior a três salários mínimos, excluídas as
parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço, aos valores
recebidos por horas extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a
Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 51 - Ficam revogados:
I - a Lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003;
II - o art. 52 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993.
Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 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 imóvel ao
Município de Caiana.

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 2.133/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem

como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Caiana um terreno com área de 316,50m², situado na Rua Augusto da
Silva Fabricante, nesse Município, para que seja instalada no local
uma unidade de saúde pública, de acordo com o interesse da
população local.

Ademais, o art. 2º da proposição prevê o seu retorno ao patrimônio
do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, não lhe for 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
art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964.
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Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.133/2008 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa.
PROJETO DE LEI Nº 2.133/2008

(Redação do Vencido)
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
de Registro Geral de imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à instalação de 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.430/2008

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de lei em exame
institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma original e vem agora à
Mesa para receber parecer em 2º turno, nos termos do art. 195,
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combinado com o art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em epígrafe institui, no âmbito da Assembléia
Legislativa, o Adicional de Desempenho, instrumento de estímulo ao
aperfeiçoamento profissional do servidor público, que passa a auferir
vantagens pecuniárias em razão do bom desempenho no exercício de
suas funções e do alcance das metas estipuladas pelo órgão no qual
se encontra lotado.

Quando do exame da matéria em 1º turno, muita ênfase se deu ao
fato de que medidas dessa natureza estão em perfeita sintonia com as
propostas de reforma administrativa em implementação desde a
edição da Emenda à Constituição Federal n° 19, de 1 998, as quais
têm por principal objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados
pelo Estado. Este é o caso da Emenda à Constituição do Estado n°
57, de 2003, que, entre outras reformas, vedou a concessão de
adicionais por tempo de serviço, de maneira que os servidores que
ingressaram no serviço público após 15 de julho de 2003, data da
publicação da referida emenda, não podem mais perceber adicionais
sob tal fundamento.

De fato, a concessão de ganhos econômicos vinculada à avaliação
de desempenho do servidor substitui com grande vantagem os
benefícios com base no tempo de serviço, hoje abolidos para novos
servidores. Trata-se de um estímulo positivo para o novo servidor, que
passa a ser recompensado segundo o esmero com que exerce suas
atribuições institucionais.

Ademais, é bastante oportuno que a Secretaria desta Casa adote o
Adicional de Desempenho como instrumento de valorização dos
novos servidores, sobretudo daqueles que ingressaram mais
recentemente nesta Casa, evitando a defasagem remuneratória em
relação aos mais antigos. Frise-se, ainda, que os antigos servidores
também poderão optar pelo novo benefício, desde que renunciem
expressamente ao direito de perceber novas vantagens baseadas no
tempo de serviço prestado.

Além de tudo, com a implementação do Adicional de Desempenho
no âmbito da Assembléia Legislativa, promove-se tratamento
equânime com os servidores da administração pública direta,



171

autárquica e fundacional do Poder Executivo, os quais já foram
contemplados com o referido benefício desde a edição da Lei n°
14.693, de 30/7/2003.

Entretanto, em vista de problemas relacionados à estrutura do
projeto, que poderiam comprometer a clareza e a aplicabilidade da
norma, consideramos necessária a apresentação de substitutivo.

Com base nas razões expostas somos levados à seguinte
conclusão.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.430/2008 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado:
SUBSTITUTIVO Nº 1

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
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 - O cômputo dos resultados satisfatórios obtidos nas ADIs
relativas aos anos de 2004 a 2007, na forma do disposto no § 1º deste
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artigo, não gerará pagamento retroativo à data da publicação desta lei
a título de ADE.

§ 3º - 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.

§ 4º - Não fará jus ao ADE o servidor a que se refere o inciso I do
"caput" deste artigo e que perceba adicionais por tempo de serviço na
forma do disposto no art. 118 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado.

§ 5º - 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.

§ 6º - 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 em no mínimo três ADIs.
§ 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 - O valor do ADE corresponde a um percentual, não
cumulativo, do vencimento básico do servidor, atribuído nos termos do
Anexo I desta lei, de acordo com índice percentual calculado,
conforme estabelecido no § 1º deste artigo, a partir da média
aritmética dos resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas ADIs
consideradas.

§ 1º - O índice percentual a que se refere o “caput” deste artigo,
representado na coluna B do Anexo I desta lei, será obtido da
seguinte forma:
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I - somam-se as notas obtidas pelo servidor nas ADIs consideradas;
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
III por cem.

§ 2º - O ADE 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.

§ 3º - Para fins de cálculo do ADE, o cômputo dos resultados
satisfatórios das ADIs observará a ordem de sua obtenção pelo
servidor, vedada a substituição de resultado já utilizado em um cálculo
de ADE por outro posteriormente obtido.

§ 4º - 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. 5º - O ADE percebido pelo servidor será incorporado à sua
remuneração para fins de cálculo de seus proventos de aposentadoria
ou de pensão, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

Art. 6º - 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. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

* - A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 4º da Lei nº ,
de de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5.6.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 6º 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) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 5.6.2008.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.705/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.705/2007, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que dá denominação ao aeroporto do Município de Ouro
Fino, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.705/2007
Dá denominação ao aeroporto localizado no Município de Ouro Fino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Prefeito Paulo Clepf o ae roporto localizado

no Município de Ouro Fino.
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°

1.895/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.895/2007, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Viçosa Esporte e Lazer, 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° 1.895/2007
Declara de utilidade pública a entidade Viçosa Esporte e Lazer, com

sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Viçosa
Esporte e Lazer, com sede no Município de Viçosa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.212/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.212/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Carmo do Paranaíba, 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° 2.212/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Carmo do Paranaíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Juca Card oso a escola

estadual localizada na Rua São Pedro, n° 544, Bairr o Lagoinha, no
Município de Carmo do Paranaíba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Ana Maria

Resende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.213/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.213/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Governador Valadares, foi aprovado em turno único, na
forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 2.213/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual São Franc isco de Assis -

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de maio de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Ana Maria

Resende.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 3/6/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Antônia

Fonseca Santos, ocorrido em 31/5/2008, em Bom Jesus do Amparo. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.437 a 2.445/2008 - Requerimentos
nºs 2.549 a 2.561/2008 - Requerimentos das Comissões de Direitos
Humanos (2) e de Transporte e do Deputado Lafayette de Andrada -
Proposições Não Recebidas: Requerimento da Comissão de
Transporte - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Segurança Pública, de Cultura, de Transporte, de Administração
Pública e de Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Gustavo Valadares, Sargento Rodrigues, Carlin Moura, Padre João e
João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão
e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 1.329, 1.402 e 1.583/2007; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos das Comissões de Direitos Humanos
(2) e de Transporte e do Deputado Lafayette de Andrada; aprovação -
Questão de ordem - Requerimento do Deputado Almir Paraca;
deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio
- Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Chico Uejo - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo
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- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - 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 Lafayette de Andrada, 2º- Secretário “ad hoc”, procede

à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.437/2008
Dá a denominação de José Cícero Pestana à rodovia que liga o

Município de Josenópolis ao Município de Padre Carvalho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada José Cícero Pestana a rodovia que liga o

Município de Josenópolis ao Município de Padre Carvalho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Nascido em 9/8/20, no córrego do Macuco, José Cícero

Pestana constituiu sua família nesta mesma localidade. Foi grande
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líder e agricultor. Durante sua vida lutou com seu filho Gumercino
José Pestana por um acesso mais rápido e eficiente ao Município e
pelo seu desenvolvimento, a fim de que sua população e as demais
regiões tivessem uma melhora na qualidade de vida. Com a chegada
do Pró-acesso, programa do governo de Minas, vimos como oportuno
homenagear esse cidadão que ajudou e sonhou com o progresso da
região.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares, para que possamos
homenagear esse homem do Norte de nosso Estado.

- 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 2.438/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coronel

Fabriciano 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

Coronel Fabriciano terreno com área de 1.200m² (mil e duzentos
metros quadrados) e suas benfeitorias, situado no Bairro Centro, na
Rua Boa Vista, e registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o
nº 2.573, a fls. 75, do Livro 3-C.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
será destinado à instalação de equipamento 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
escritura pública de doação, não lhe 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, 4 de junho de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: O imóvel objeto de doação deste projeto de lei, situado

no Município de Coronel Fabriciano, foi doado ao Estado pelo
Município em 1960. No local foi construída a cadeia pública que
funcionou até o início do ano de 2008. Após a desativação da referida
carceragem, o imóvel ficou ocioso, servindo atualmente de refúgio
para marginais e vândalos.
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O Município pleiteia a transferência do imóvel ao patrimônio
municipal para implantar no local equipamento de educação que irá
atender às crianças residentes nos Bairros Nossa Senhora da Penha,
Manoel Domingos, Nossa Senhora do Carmo, Prainha, Dom Helvécio
e parte do Centro. Esses bairros reúnem um número significativo de
crianças, que hoje, para chegarem até a escola mais próxima,
percorrem um itinerário longo, ficando assim expostas a riscos e
acidentes. Em sua maioria são crianças oriundas de famílias de baixa
renda, as quais têm na escola um refúgio.

Vale destacar que há anos o Município busca um local na região
adequado para a instalação de uma escola, porém tem sido impedido
pela inexistência de imóveis naquela região que atendam aos
requisitos necessários. O imóvel objeto da referida doação atende
perfeitamente a todos os requisitos necessários para a instalação de
um unidade educacional.

A escola é uma demanda e um sonho antigo da população de
Coronel Fabriciano, que vê na doação desse imóvel e na construção
da escola melhoria na qualidade de vida das crianças e oportunidade
de crescimento através da educação.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.439/2008
Cria a estrada-parque Caminhos do Sertão, localizada no interior do

Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, abrangendo os Municípios
de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a estrada-parque Caminhos do Sertão,

localizada no interior do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça,
abrangendo os Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e
Nova Lima.

Art. 2º - O Instituto Estadual de Florestas - IEF -, como órgão
encarregado da administração das unidades de conservação
estaduais, ficará responsável:
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I - pela definição das normas de uso da estrada-parque, levando em
consideração a proteção da flora e da fauna locais;

II - pela manutenção das fontes de água existentes no interior da
área protegida;

III - pela segurança dos usuários da estrada-parque.
Art. 3º - O IEF poderá instituir, com o objetivo de controlar o fluxo de

veículos e de pessoas ao longo da estrada-parque, a cobrança de
pedágio pela passagem no interior da unidade de conservação.

Parágrafo único - Os recursos gerados pelo pedágio a que se refere
o “caput” deste artigo deverão ser aplicados nos serviços de
manutenção da estrada-parque e na conservação da flora e fauna
locais.

Art. 4º - O IEF poderá optar por repassar a gestão da estrada-parque
a uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -,
obedecendo aos fundamentos que regem o processo de licitação
pública e a atuação das Oscips.

§ 1º - A concessão para a gestão da estrada-parque deverá estar
fundamentada em estudos de viabilidade econômica e em previsão de
investimentos necessários elaborados pelo órgão executor, os quais
deverão levar em conta os vários aspectos de proteção e uso público
do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

§ 2º - Na elaboração dos termos de referência para a concessão da
gestão da estrada-parque, bem como na aprovação do plano de
aplicação dos recursos gerados pela cobrança do pedágio, deverá ser
ouvido o Conselho Consultivo da unidade de conservação e o
Conselho Estadual de Política Ambiental, através de sua Câmara
técnica competente.

Art. 5º - O IEF, com o apoio do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, fará, de forma
articulada com a administração do Parque Estadual da Serra do Rola-
Moça, os seguintes estudos:

I - de viabilidade econômica para a concessão pública da gestão da
estrada-parque;

II - de normatização do fluxo de veículos ao longo da estrada, com
vistas à segurança de seus usuários e à proteção da vida silvestre e
da paisagem natural.
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Art. 6º - A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público que
assumir os trabalhos de gestão da estrada-parque deverá prestar
contas, anualmente, dos recursos gerados com a cobrança do
pedágio e de sua aplicação ao IEF e ao Conselho Consultivo do
Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, criado em

1994, por meio do Decreto nº 36.071, de 27/9/94, com área de
3.945ha, constitui a mais importante unidade de conservação e de
proteção ambiental da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Abrangendo os Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e
Nova Lima, insere-se no perímetro da Área de Proteção Ambiental Sul
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul RMBH.

A importância desse Parque relaciona-se, principalmente, à proteção
de significativas amostras de ecossistemas naturais e à existência, em
seus limites, de cinco mananciais utilizados no abastecimento da
referida Região Metropolitana. Estes mananciais, conhecidos por
Mutuca, Catarina, Bálsamo, Rola-Moça e Taboões, são explorados
pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - MG -,
que também explora o vizinho manancial de Fechos, protegido pela
Estação Ecológica de mesmo nome. As duas unidades de
conservação somam área total de quase 5.000ha, constituindo uma
das maiores extensões de área protegida no interior das regiões
metropolitanas brasileiras.

Estão representadas no interior do Parque as tipologias vegetais
campo de altitude, cerrado, mata atlântica e mata de altitude. Na
tipologia campo de altitude, é importante destacar o campo
ferruginoso, presente nos altos das serras da área protegida,
ecossistema extremamente raro no País e no mundo.

A diversidade de ambientes, somada à abundância de abrigos
rochosos e ao bom estado de conservação de algumas áreas
vizinhas, vem permitindo a manutenção de populações de espécies da
fauna consideradas raras e até ameaçadas de extinção, de acordo
com as listas oficiais publicadas pelos governos brasileiro e mineiro.
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Podem ser encontradas na região espécies como lobo-guará, onça-
parda, tamanduá-bandeira, gato-mourisco, jaguatirica e sauá, entre
outras.

Cortando o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, encontra-se a
conhecida Estrada do Sertão, que transpõe a Serra em local bastante
íngreme e é utilizada desde o Ciclo do Ouro, como via de ligação
entre as localidades históricas de Piedade do Paraopeba e Ouro Preto
e o sertão da região Centro-Oeste do Estado. Por esta estrada,
viajavam tropeiros, fazendo a rota comercial entre a região de
ocorrência das minas de ouro com o sertão interiorano, onde se
desenvolvia a pecuária extensiva, sobre as pastagens naturais da
região de domínio dos cerrados.

A partir da década de 30, esta estrada, melhorada para o trânsito de
veículos e carroças, torna-se a ligação entre a nova Capital do Estado
e regiões fornecedoras de lenha e carvão para a utilização doméstica.
Mais tarde, com o surgimento do parque industrial da Capital mineira,
a estrada passa a ser utilizada para abastecer de carvão empresas
que aqui se instalavam, em especial, a siderúrgica Mannesmann.

Na busca de maior conforto para os usuários da estrada, as
comunidades locais organizaram-se e constituíram uma entidade para
nela executar obras de drenagem e pavimentação. Entretanto, alguns
problemas surgiram em decorrência da melhoria das condições de
tráfego. Um deles é o impacto sobre a flora e fauna da unidade de
conservação, tornando-se comuns os atropelamentos de animais
silvestres e os incêndios florestais. Outro problema relaciona-se à
segurança dos usuários, com a ocorrência de acidentes de trânsito e o
aumento do número de assaltos a motoristas que por lá trafegam.

Este projeto tem como objetivo criar uma estrada-parque, a fim de
estabelecer bases para a implantação de um sistema eficiente de
controle de tráfego e de segurança para os usuários da estrada; e,
principalmente, reduzir o número de acidentes envolvendo a fauna e
flora locais e os efeitos dos incêndios florestais na unidade de
conservação.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.440/2008
Estabelece a obrigatoriedade de afixar placas e distribuir material

informativo na forma e para os estabelecimentos que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos que oferecem serviços de cabeleireiro,

em especial os salões de beleza, deverão afixar em suas
dependências, de forma destacada, placar com a expressão “O formol
é considerado cancerígeno pela Organização Mundial de Saúde -
OMS. Quando absorvido pelo organismo por inalação e,
principalmente, pela exposição prolongada apresenta como risco o
aparecimento de câncer na boca, nas narinas, no pulmão, no sangue
e na cabeça”.

Parágrafo único - A fim de dar maior efetividade ao que determina
esta lei, os estabelecimentos deverão distribuir, entre os seus clientes,
material informativo em linguagem de fácil compreensão sobre o uso
do formol com função diferente das citadas e em limites acima dos
permitidos.

Art. 2º - Os estabelecimentos deverão adequar-se ao disposto no
artigo anterior no prazo de trinta dias contados da data de publicação
desta lei.

Art. 3o - A infração ao disposto nesta lei acarretará a aplicação de
multa no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Parágrafo único - A multa de que trata o “caput” deste artigo será
atualizada, anualmente, pela variação do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE -, acumulada no exercício anterior, e,
no caso de extinção desse índice, será adotado outro criado pela
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: O projeto ora apresentado se justifica diante da

necessidade de se esclarecer a população a respeito da substância
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denominada formol. Trata-se de uma solução de formaldeído, matéria-
prima com uso permitido em cosméticos nas funções de conservante
(limite máximo de uso permitido: 0,2%, conforme a Resolução nº 162,
de 2001) e como agente endurecedor de unhas (limite máximo de uso
permitido: 5%, conforme a Resolução nº 79, de 2000, Anexo V).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - esclarece que
o uso do formol com função diferente das citadas e em limites acima
dos permitidos pode causar danos à saúde, não podendo ser usado
em produtos cosméticos.

Por fim, o projeto visa, em essência, colaborar para que os usuários
de serviços de cabeleireiro tenham consciência ao procurar as
técnicas de escova progressiva que utilizam formol.

Segundo a Anvisa, as reações ao uso do formol podem ser as
seguintes. No contato com a pele, é tóxico, causa irritação com
vermelhidão e dor e queimaduras. No contato com os olhos, causa
irritação, vermelhidão, dor, lacrimação e visão embaçada. Altas
concentrações causam danos irreversíveis. Na inalação, pode causar
câncer do aparelho respiratório. Pode causar dor de garganta,
irritação do nariz, tosse, diminuição da freqüência respiratória, irritação
e sensibilização do trato respiratório. Pode ainda causar graves
ferimentos nas vias respiratórias, levando ao edema pulmonar e à
pneumonia. É fatal em altas concentrações. A freqüente ou
prolongada exposição pode causar hipersensibilidade, levando às
dermatites. O contato repetido ou prolongado pode causar reação
alérgica, debilitação da visão e aumento do fígado.

Soma-se a isso que, no caso da escova progressiva, dependendo
da concentração do formol, pode ainda causar queda capilar.

O risco do formol em sua aplicação indevida é tanto maior quanto
maior a concentração e a freqüência do uso e se dá pela inalação dos
gases e pelo contato com a pele, sendo perigoso para profissionais
que aplicam o produto e para usuários.

Creio que tanto a advertência sugerida na lei que se pretende
aprovar quanto as determinações para distribuição de material
informativo em linguagem facilmente compreendida contribuirão para
maior conscientização quanto aos riscos que a prática do uso do
formol oferece à saúde.
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Pelos motivos expostos, espera-se unânime aprovação dos nobres
colegas.

- 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 2.441/2008
Declara de utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia São

João Batista, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Pastoral do Menor da

Paróquia São João Batista, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2008.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A Pastoral do Menor da Paróquia São João Batista, em

Montes Claros, está em funcionamento desde 22/8/2005 e tem por
finalidade buscar recursos para a comunidade nos âmbitos municipal,
estadual e federal, canalizando-os para a formação dos menores
carentes da comunidade paroquial.

Entende-se por menor carente o jovem na faixa dos 7 aos 17 anos,
procedente de família de baixa renda, que necessita de escolaridade,
formação religiosa, alimentação, vestuário, atividade
profissionalizante, preceitos elementares de educação cívica, higiene,
recreação e outras formas educativas em geral.

A Pastoral, no desenvolvimento de suas atividades, não fará
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 2.442/2008
Declara de utilidade pública a Creche Luz de Israel, 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 Creche Luz de Israel,
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com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A Creche Luz de Israel é entidade que não possui fins

lucrativos, realizando valoroso trabalho junto à comunidade do
Município de Ribeirão das Neves, com a promoção da qualidade de
vida e da assistência social em todas as suas formas. Conforme
documentação que apresenta, cumpre todas as exigências legais,
sendo merecedora do título que a tornará de utilidade pública. Para
tanto, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.443/2008
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Centro de

Desenvolvimento da Criança, 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 Creche Comunitária

Centro de Desenvolvimento da Criança, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A Creche Comunitária Centro de Desenvolvimento da

Criança é uma entidade beneficente, que abriga crianças em regime
de semi-internato, proporcionando-lhes assistência material e
psicológica, por meio de alimentação, abrigo, higiene, lazer e
educação. De acordo com a documentação que apresenta, a entidade
está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano e seus
dirigentes são pessoas de reputação ilibada. Tendo cumprido as
exigências legais, é portanto, merecedora do título que tornará a
creche de utilidade pública estadual. Solicito aos nobres pares desta
Casa a aprovação do projeto em tela.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame



188

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 2.444/2008
Declara de utilidade pública a entidade Esporte Clube Branca

Estrela, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Esporte Clube

Branca Estrela, com sede no Município de Ubá.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Esporte Clube Branca Estrela é entidade civil, sem

fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, que desenvolve
importante trabalho de fins sociais, assistenciais e esportivos. A sua
diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que
desenvolvem atividades voluntárias. A instituição está em
funcionamento há mais de seis anos.

Por sua importância, conto com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.445/2008
Dispõe sobre a atividade de despachante documentalista e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O despachante documentalista é a pessoa física, habilitada

e devidamente inscrita junto ao Conselho Regional dos Despachantes
Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-MG, para
exercer as seguintes atividades:

I) - trâmite de documentos de veículos automotores, impostos sobre
a propriedade, taxas, multas e emolumentos incidentes sobre serviço
de trânsito e transporte;

II) - revalidação de segundas vias da Carteira Nacional de
Habilitação - CNH -;

III) - atestados de qualquer natureza;
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IV) - vistoria para expedição de segunda via, transferência, alteração
de dados e transferência de jurisdição;

V) - documentos e certidões perante órgãos públicos federais,
estaduais e municipais;

VI) - emplacamento;
VII) - emissão de documentos para certificação digital.
Parágrafo único - O despachante documentalista, mediante a

anuência e independentemente de mandato, representará seus
clientes perante os órgãos públicos, para a prática dos atos
constantes neste artigo.

Art. 2º - O exercício da atividade de despachante documentalista e
sua denominação são privativos dos inscritos no Conselho Regional
dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais –
CRDD-MG.

Art. 3º - O despachante documentalista responderá, no exercício de
sua atividade, por eventuais prejuízos causados a seus clientes, seja
por ação, seja por omissão.

Art. 4º - A atuação do despachante documentalista será no âmbito
do Município em que estiver registrado, podendo, desde que em
continuidade a seus serviços, atuar em Municípios diversos.

Parágrafo único - O despachante documentalista só poderá ter um
estabelecimento no Município onde estiver registrado.

Art. 5º - São direitos dos despachantes documentalistas:
I - exercer com liberdade a atividade, em todo o Estado, subordinado

às normas de seu órgão fiscalizador e em conformidade com o
disposto no art. 4º, desta lei;

II - ter respeitada, em nome do sigilo profissional e da liberdade de
defesa, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho;

III - ser desagravado publicamente, pelo órgão de classe, quando
ofendido ou agravado no exercício de sua atividade;

IV - ter livre acesso a qualquer repartição pública para o exercício de
sua atividade, dentro do expediente e dos horários normais de
funcionamento do órgão, obedecendo às normas de cada local;

V - usar credenciais, símbolos e insígnias privativos de sua
atividade, visando a sua identificação como despachante
documentalista;
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VI - não ser punido pelo órgão de classe, sem prévia sindicância,
assegurado o direito a ampla defesa.

Art. 6º - São deveres dos despachantes documentalistas:
I - ser inscrito no órgão de classe para o exercício de sua atividade;
II - tratar colegas, servidores e o público em geral com urbanidade;
III - fiscalizar a atuação de seus subordinados;
IV - desempenhar com zelo e presteza os negócios a seu encargo;
V - prestar contas a seus clientes;
VI - expor em local visível em seu escritório ou local de trabalho o

título de habilitação de despachante documentalista;
VII - fazer constar obrigatoriamente em documentos, papéis

timbrados, propaganda e publicidade o nome do escritório e o número
do registro profissional;

VIII - preservar o sigilo profissional;
IX - denunciar ao órgão de classe e às autoridades competentes a

prática do exercício ilegal da atividade.
Art. 7º - Para a inscrição do despachante documentalista é

necessário:
I - ser brasileiro e maior;
II - possuir certificado de conclusão de curso de formação de

despachante documentalista, obtido perante instituição autorizada
pelo Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do
Estado de Minas Gerais - CRDD-MG;

III - ser eleitor e estar em dia com as obrigações do serviço militar;
IV - ter escolaridade no nível mínimo do segundo grau, devidamente

comprovada;
V - não possuir antecedente criminais e civis.
Art. 8º - Cancela-se a inscrição do despachante documentalista que:
I - a requerer;
II - passe a exercer, em caráter definitivo, profissão incompatível

com a atividade;
III - sofrer pena de exclusão;
IV - perder qualquer dos requisitos para o exercício da atividade;
V - por morte.
Art. 9º - Concede-se licença ao despachante documentalista que:
I - a requerer;
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II - passe a exercer, em caráter temporário, profissão incompatível
com a atividade.

Art. 10 - As penas disciplinares aplicadas aos despachantes
documentalistas são:

I) - advertência;
II) - censura reservada;
III) - censura pública;
IV) - multa;
V) - suspensão do exercício da atividade;
VI) - exclusão.
Art. 11 - O registro e a credencial de identificação dos despachantes

documentalistas e seus prepostos serão emitidos pelo órgão de classe
e serão obrigatórios para o exercício da atividade.

Art. 12 - Os despachantes documentalistas que exercem a atividade
até a data da publicação desta lei estão dispensados do exame de
capacitação previsto no inciso II do art. 7º, desta lei, devendo
apresentar, perante o Conselho Regional de Despachantes
Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-MG -, a
documentação comprobatória de sua atividade.

Parágrafo único - O prazo para a regularização da atividade perante
o CRDD-MG é de cento e vinte dias a contar da vigência desta lei.

Art. 13 - Cada despachante documentalista poderá requerer ao
Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de
Minas Gerais – CRDD-MG -, por intermédio do órgão competente, o
credenciamento de até dois prepostos que indicar.

§ 1º - Ao requerer o credenciamento do preposto, o despachante
documentalista terá de provar o vínculo empregatício respectivo, nos
termos da legislação pertinente.

§ 2º - O preposto, como auxiliar imediato do despachante
documentalista, funcionará sob a responsabilidade deste.

Art. 14 - Ao preposto se aplica, no que couber, a legislação atinente
ao despachante documentalista.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer implementar
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no Estado de Minas Gerais o que dispõe a Lei Federal nº 10.602, de
12/12/2002, que cria o Conselho Federal dos Despachantes
Documentalistas do Brasil – CFDD-BR - e os Conselhos Regionais
dos Despachantes Documentalistas dos Estados e do Distrito Federal
– CRDDs -, como órgãos normativos e de fiscalização profissional dos
despachantes documentalistas, dotados de autonomias administrativa
e patrimonial, com personalidade jurídica de direito público.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.549/2008, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Walcysneu Carlos
Macedo de Oliveira, Presidente do jornal “Hoje em Dia”, pelo
recebimento do título de Cidadão Honorário do Estado. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 2.550/2008, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a poetisa Eva Reis, de
Uberaba, pela qualidade de sua produção literária. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 2.551/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a PMMG pela passagem do
seu 233º aniversário. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.552/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Igreja Batista de Nova
América pela passagem do seu 21º aniversário. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 2.553/2008, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Reynaldo Ximenes, Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e Superintendente da
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, pelo profícuo
trabalho desenvolvido nessa Escola e pelas iniciativas de capacitação
realizadas.

Nº 2.554/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Promotores e
Procuradores de Justiça do Estado de Minas Gerais pela posse de
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sua nova Diretoria e Conselho Fiscal. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.555/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Fiscais e
Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais pela
realização do Congresso Estadual do Fisco Mineiro - IV. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 2.556/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia de Contagem pedido de
providências com vistas a que seja apurado com rapidez o crime
ocorrido nesse Município em maio de 2008, no qual figura como vítima
a Sra. Vilma Vieira Marques. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.557/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
pedido de providências para a instalação de uma vara de execução
criminal na Comarca de Pará de Minas, tendo em vista as dificuldades
de atendimento jurisdicional à população. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 2.558/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao 2º Batalhão do CBMMG, em Contagem, pedido
de providências para a realização de vistoria e a elaboração de laudo
técnico nas dependências da Distribuidora Unigás.(- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 2.559/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de
providências para a solução do problema do vazamento de água e da
troca de registros danificados no Complexo Penitenciário Pio Canedo,
no Município de Pará de Minas.

Nº 2.560/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso ao 3º-Sgt. PM Dilson de
Oliveira Costa, da 12ª Cia. PM, por sua atuação, em dia de folga, que
resultou na prisão de dois assaltantes armados dentro de um
estabelecimento comercial no Município de Janaúba.

Nº 2.561/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para, por
intermédio da Superintendência de Regulação dessa Secretaria,
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instalar auditoria técnica na Santa Casa de Corinto, com a finalidade
de averiguar o cumprimento de convênios firmados com a Prefeitura
Muncipal de Corinto.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Direitos Humanos (2) e de Transporte e do Deputado Lafayette de
Andrada.

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

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Transporte em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o “Jornal de Notícias” por seus 19 anos de
fundação.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Cultura, de Transporte, de Administração
Pública e de Educação.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, o assunto que me traz hoje à tribuna é simpático,
pelo menos para a grande maioria dos nobres colegas da Assembléia
Legislativa. Amanhã, dia 5/6/2008, serão entregues na Secretaria de
Esportes e da Juventude envelopes das empresas que estão
dispostas a participar de uma concorrência pública internacional para
a contratação de consultoria especializada a fim de elaborar estudos
preliminares da modernização do complexo Mineirão-Mineirinho. Na
verdade, é um primeiro esboço do que virá a ser o nosso estádio do
Mineirão, complexo Mineirão-Mineirinho, já visando à Copa de 2014. A
entrega desses envelopes será feita amanhã, dia 5, pela manhã, na
Ademg.

O que me traz hoje a esta tribuna é que, se não me engano, há duas
ou três semanas, uma revista de circulação nacional trouxe uma nota
que dizia que o Governador Aécio Neves pretendia demolir o
Mineirão, Deputado Neider Moreira, para a construção de um novo
estádio visando à Copa de 2014. Porém, ele estaria receoso em
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virtude do desgaste político que isso poderia acarretar. Não tive a
oportunidade - que isso fique bem claro aqui - de conversar com o
Governador a respeito desse assunto depois que saiu o artigo da
revista. Como um apaixonado pelo futebol, como uma pessoa que
freqüenta o Mineirão desde menino e que conhece as dependências
do complexo Mineirão-Mineirinho, não poderia deixar de expor a
minha posição favorável à demolição do Mineirão para a construção
de novo estádio. Muito já se discutiu sobre isso. Aliás, na Comissão
de Obras Públicas da Assembléia Legislativa, da qual sou Presidente,
no ano passado tivemos oportunidade de discutir com o Deputado
Gustavo Correa, Secretário de Esportes, nosso colega, a reforma do
Mineirão visando à Copa de 2014, e foi-nos apresentado esboço de
um belo projeto de reforma. Creio que esse projeto foi feito pela
Secretaria e seria o que fizeram com o Maracanã: rebaixariam o
gramado, colocariam cadeiras onde hoje é a geral, aumentariam a
cobertura do estádio, o que é hoje a geral transformariam em uma
arquibancada inferior que não tivesse problemas com as chuvas, ou
seja, a sua cobertura seria prolongada, em vez de apenas escadas
para o acesso ao estádio, que aliás dificultam a locomoção de
pessoas com necessidades especiais, seriam construídos corredores
em espiral para facilitar o escoamento, a entrada e a saída de
torcedores. Há a questão do telão, que já está instalado, visando à
partida entre Brasil e Argentina. Então, esse é um belo projeto. Mas,
na verdade, é um projeto que, por mais bem-feito que seja, bem
elaborado e bem executado, jamais transformará o Mineirão em um
estádio-referência para o País e para o mundo.

Durante esses últimos dois anos, tive oportunidade de visitar alguns
estádios de futebol, principalmente na Europa. Estive em Portugal e
conheci os estádios do Benfica, do Sporting, do Porto, do Sporting
Braga; na Alemanha, o estádio do Schalke 04, e todos foram
reformados. O da Alemanha foi refeito para a Copa de 2004, os de
Portugal foram refeitos, se não me engano, para a Eurocopa de 2002.
Todos esses estádios que visitei foram reconstruídos. Deixaram os
estádios velhos de lado, às vezes até os deixavam e, no terreno ao
lado, construíam um novo para depois demolir o velho. Na grande
maioria das vezes foi feito dessa forma.
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E hoje são todos estádios de primeira qualidade, maravilhosos. No
do Schalke 04, por exemplo, na Alemanha, a grama fica do lado de
fora tomando sol e, nos dias de jogo, ela vai para dentro do estádio,
que é coberto nos dias de frio e pode ser aberto no período de verão.
É algo fantástico. Cabem 60 mil pessoas, todas elas com uma visão
muito mais próxima que a de qualquer torcedor que esteja em
qualquer lugar do Mineirão acompanhando o jogo, seja da tribuna de
honra, seja das cadeiras especiais, seja da arquibancada, seja da
geral. Hoje, todos os espaços disponíveis nos estádios que visitei na
Europa são muito mais próximos que o mais próximo do Mineirão.
Esse é outro motivo que me faz abraçar a idéia da demolição do
estádio.

Gostaria de dizer ao Governador claramente que, se hoje existe uma
única pessoa capaz de fazer uma propostas dessas e ela ser acatada
por toda a população, essa pessoa é ele, Aécio Neves. Durante seus
cinco anos e meio de mandato - estará completando seis anos daqui a
pouco -, ele vem fazendo tudo que se comprometeu a fazer, em todas
as áreas. Falo isso de forma clara, suprapartidária, sem a paixão de
estar colaborando com esse governo. Falo de forma franca e
imparcial: se hoje existe uma pessoa capaz de propor e receber a
aprovação total - ou quase total - da população, essa pessoa é o
Governador Aécio Neves, graças ao que já fez em todas as áreas,
graças às propostas que já apresentou e vem realizando. Minas não
pode perder essa oportunidade. Visando à Copa de 2014, temos a
possibilidade de demolir esse estádio. Ele é aconchegante e faz parte
da história de nosso Estado, mas temos que dar passos para a frente.
A história é boa, a história do Mineirão é bonita, nele o Atlético já viveu
grandes alegrias, assim como o Cruzeiro e o América, mas o
momento é de irmos adiante, de olharmos para o futuro. A reforma do
Mineirão não irá contemplar o torcedor mineiro com mais 20 ou 30
anos como um novo estádio contemplaria. Concederei aparte ao
Deputado Paulo Cesar e, em seguida, ao Deputado Delvito Alves e ao
Deputado Fábio Avelar. Espero que todos vocês comunguem com
nossa idéia de demolição do Mineirão e construção de um novo
estádio.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro amigo Deputado



197

Gustavo Valadares, meu aparte é para parabenizá-lo por trazer esse
assunto de suma importância para todo o esporte mineiro e brasileiro:
a reforma ou demolição do estádio. Apoiamos sua proposta. Esse
assunto realmente tem que ser discutido na Assembléia. Já temos
algumas informações, a partir de conversas com o Secretário e com
V. Exa., de que está sendo proposta a reforma do estádio e também
de que a demolição e a construção de um novo estádio teriam
praticamente o mesmo custo. Esse tema tem que ser discutido.
Precisamos formar aqui uma comissão para discuti-lo. Já
apresentamos requerimento na Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para debater o assunto do
fechamento do Mineirão para reforma e vemos que é hora de discutir
isso. O Governador, com certeza, se tiver vontade política, contará
com a aprovação popular e desta Casa para a demolição e a
construção de um novo estádio. Como V. Exa., conhecemos alguns
estádios na Europa e constatamos que realmente é preciso demolir o
Mineirão. Não adianta fazermos uma reforma, pois, daqui a poucos
anos, teremos que fazer outra, até chegar uma hora em que ele terá
que ser demolido. E não existe uma área melhor hoje em Belo
Horizonte para a construção de um novo estádio, uma nova arena.
Portanto, apoiamos sua fala e estaremos juntos na próxima audiência
pública em que discutiremos o tema. Parabéns, Deputado Gustavo
Valadares.

O Deputado Delvito Alves (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, quero naturalmente manifestar o nosso apoio por essa
brilhante iniciativa que V. Exa. acaba de tomar. Acreditamos muito na
sua viabilidade. Como disse muito bem o Deputado Paulo Cesar,
precisamos, sim, trazer essa importante mensagem e transformá-la
em uma audiência pública para discutir uma decisão difícil de ser
tomada pelo nosso Governador Aécio. Podem ter certeza, não temos
dúvida de que, com a evolução, a discussão e o avanço, com a
condição política que tem hoje no Estado e com a certeza de um
governo bem planejado, o nosso Governador, ao assumir o
compromisso da construção de um estádio moderno para Minas
Gerais, cumprirá esse compromisso. Espero, Deputado, que V. Exa.,
como profundo conhecedor do esporte, traga essa mensagem para os
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mineiros, uma mensagem em que se envolvam todos os setores
ligados ao esporte. Assim, tenho certeza, V. Exa. buscará a vitória e
um resultado extremamente positivo para a construção de um novo
estádio em Belo Horizonte.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, queria também cumprimentar V. Exa., este é um assunto
de que também devemos participar ativamente. Tivemos informações
bastante seguras de que uma reforma hoje no Mineirão demandaria
recursos vultosos, até mesmo comparáveis a recursos necessários
para a construção ou a implantação de um novo estádio. Trata-se de
um assunto importante, sobre o qual devemos debruçar-nos. O
Mineirão já está com mais de 40 anos, e uma reforma numa
instalação desse porte é uma atividade bastante complexa e também
com uma duração não muito longa. Então, cumprimentamos V. Exa.
por trazer este assunto para discussão nesta Casa. Evidentemente
que, a partir dessa audiência, desse debate e dessa discussão,
verificaremos o que é melhor para nós, mineiros. Acreditamos também
que a construção de um novo estádio seria mais viável e seria, na
realidade, uma oportunidade ímpar de Minas adequar-se e ingressar
na modernidade, com um estádio à altura do Estado. Muito obrigado e
parabéns pelo seu pronunciamento.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. o aparte, que
muito engrandece nosso pronunciamento. Apenas para complementar
o que V. Exa. disse, Deputado Fábio Avelar, o Mineirão é da década
de 60. Para citar dois exemplos apenas, as instalações hidráulicas e
elétricas do estádio são da década de 60. Hoje a vontade do
Governador é que tenhamos investimento privado na reformulação ou
na construção de um novo estádio. E até mesmo para alavancarmos
recursos para buscarmos parceiros, tenho certeza de que esses
parceiros, a iniciativa privada, gostariam muito mais de construir um
novo estádio, com um novo modelo, mais moderno, do que reformar o
antigo Mineirão. Quando falo em reformar o Mineirão, falo em reformar
o complexo Mineirão-Mineirinho, e o Mineirinho receberia o mesmo
tratamento, seria demolido para construirmos ali um espaço de lazer,
um espaço multiuso, que complementaria as atividades que hoje são
praticadas no Estádio Magalhães Pinto, o nosso querido Mineirão.
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Vamos deixar o Governador Aécio Neves à vontade. Melhor do que
nós todos, Deputados desta Casa, ele conhece a vontade do povo
mineiro, sabe daquilo que podemos ter em 2014, sabe que a
construção de um novo estádio traria muito mais alegria e até mesmo
um orgulho muito grande a todos nós, mineiros. Tenho certeza de
que, se construíssemos um novo estádio, seria ele referência não só
para o nosso país, mas para todo o mundo. Fica aqui o apoio político
dos parlamentares que tiveram a oportunidade de se expressar.

Para concluir, Sr. Presidente, a partir de hoje iniciaremos uma
jornada buscando assinaturas dos nossos colegas parlamentares, dos
que quiserem e que comungam conosco dessa idéia da demolição do
Mineirão para construção do novo estádio para podermos, quem sabe,
num prazo de 10 a 15 dias, entregar ao Governador assinaturas de
grande parte desses Deputados que defendem a construção de um
novo estádio, que seria e será referência para todo o mundo. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia. O
assunto que me traz a esta tribuna nesta tarde, mais uma vez, objetiva
defender os trabalhadores, especialmente os da segurança pública,
pelos quais temos lutado com muita veemência nesses nove anos e
cinco meses de mandato.

Aproveito o momento para cumprimentar o nosso querido
companheiro e colega Deputado Rogério Correia, que se faz presente
neste Plenário. Receba o nosso abraço.

Sr. Presidente, acompanhamos hoje, pela manhã, a votação do
Projeto de Lei nº 1.973/2007, que diz respeito à carga horária do
pessoal da saúde. As nossas galerias estão cheias de servidores
desse segmento que defendiam, como disse, uma carga horária de 30
horas. O projeto foi submetido a votação. Apesar de boa parte dos
Deputados ter votado a favor da emenda que propunha as 30 horas
semanais, não conseguimos, nesse 1º turno, aprová-la. Tive a
satisfação de votar a favor, aliás, de declarar o voto por essa jornada,
por entender que os servidores da saúde trabalham numa situação
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excepcional e que, certamente, necessitam de uma carga horária um
pouco mais reduzida, pela atividade que exercem.

Então, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, apesar da
reivindicação dos servidores, foi aprovada a proposta de 40 horas
para os servidores da saúde, ou seja, cinco dias na semana, com oito
horas por dia.

Estamos aqui também, Sr. Presidente, com o Projeto de Lei nº
1.979, do Ministério Público, tramitando nesta Casa, que já passou
pela Comissão de Justiça, da qual sou membro efetivo. Um dos seus
principais pontos diz respeito à jornada de 35 horas semanais para os
servidores da instituição. Então, Deputado Ademir Lucas, aqueles
servidores vão gozar da carga horária de 35 horas semanais. Esse
projeto propõe também um reajuste salarial da ordem de 15%, se não
estou equivocado, conforme publicado no “site” da Assembléia e no
“Assembléia Informa”. Portanto, percebemos que há um
entendimento, um direcionamento nacional apontando para essa tese
da redução.

Hoje, quando vinha da minha casa para a Assembléia, estava
ouvindo a CBN e escutava a entrevista com o Senador Paulo Paim,
que tecia considerações sobre a proposta para alterar a Constituição
da República, objetivando a redução da jornada de trabalho. Essa
proposta visa alterar os chamados direitos sociais, no art. 7º, que diz:
“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social”. O inciso XII diz o seguinte:
“Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.”.

Estou chamando a atenção para esse assunto, Deputado Ademir
Lucas, porque, enquanto estamos vendo vários projetos serem
aprovados nesta Casa, atendendo a várias categorias, consolidando
direitos, inclusive com as cargas horárias de 40 ou 35 horas, com a
Constituição estabelecendo um teto máximo de 44 horas, numa outra
via há servidores deste Estado, prezado Deputado Padre João, que
não têm carga horária definida em lei. Foi por esse motivo que
apresentamos aqui a Proposta de Emenda à Constituição nº 42. Mais
de 40 Deputados a subscreveram junto comigo.
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Deputado Ademir Lucas, os policiais e bombeiros militares não têm
carga horária definida em lei.

Existe uma resolução do Comandante-Geral da PM e uma do
Comandante-Geral dos Bombeiros que prevêem que a carga horária
mínima é de 40 horas semanais. Todavia, elas não possuem teto, fica
ao livre-arbítrio do Comandante da companhia ou do batalhão
determinar o quanto se trabalhará.

Deputado Ademir Lucas, V. Exa., que foi Prefeito e Deputado
Federal em vários mandatos, é homem experiente, que convive com o
Batalhão de Bombeiros há muito tempo na cidade de Contagem. Se
se adentrar nos quartéis e perguntar qual a escala de trabalho do
Bombeiro Militar no Estado de Minas Gerais, obterá como resposta
que trabalham 24 por 48. Presume-se que trabalham por 10 dias e
folgam 20. A escala do Corpo de Bombeiros é de 24 horas, direto, de
plantão. Se entendermos que trabalhou 10 dias por 24 horas,
chegaremos à conclusão de que trabalhou 240 horas no mês, que,
divididas por 4 semanas, dão 60 horas semanais.

Estamos, Sr. Presidente, falando aqui de 35 horas semanais dos
servidores do Ministério Público. Estávamos lutando mais cedo, e
assim votei, juntamente com a Comissão de Administração Pública
desta Casa, por um acordo firmado com o governo, para as 30 horas
dos servidores da saúde. Pasmem, senhores e senhoras, os
bombeiros militares de Minas trabalham, em qualquer parte deste
Estado, no mínimo, 60 horas semanais.

Isso, Deputado Ademir Lucas, quando não aparece um Comandante
meio desmiolado. Não há outra palavra para designar alguém que
entenda que o Bombeiro ou o policial não é ser humano, mas um
“robocop”, que pode trabalhar o tanto que for destinado. Não é esse o
caso de seres humanos, policiais e Bombeiros pais de família,
pessoas que precisam, como qualquer um de nós, Deputados,
Senadores, Desembargadores, Juízes, Delegados, Governadores, de
um horário para lazer. Bombeiro e policial militar não são diferentes,
não são super- heróis, que só existem nos filmes de Hollywood.

Apresentamos aqui a Proposta de Emenda à Constituição nº 42, que
prevê direitos além desse de fixação de carga horária. Propusemos
aqui, Deputado Ademir Lucas, que fosse respeitado pelo menos o art.
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7º da Constituição do República, que determina turno de 8 horas e, no
máximo, 44 horas semanais. Nem avançamos. Pelo menos isso
deveria ser fixado porque, até agora, Deputado Lafayette de Andrada,
policiais e bombeiros militares não têm carga horária definida em lei.
Não é tão difícil assim avançar.

Deputado Ademir Lucas, não ficarei calado, como parlamentar,
porque todos os demais servidores do Estado possuem carga horária
definida em lei. Para a Polícia Civil do nosso Estado, aprovamos aqui,
em 2005, a Lei Complementar nº 84, que, em seu art. 8º, diz: “A carga
horária semanal de trabalho dos ocupantes de cargos das carreiras de
que trata esta lei é de 40 horas, vedado o cumprimento de jornada em
meio turno ou turno corrido e em regime de plantão superior a 12
horas.”.

Deputado Ademir Lucas, policiais e bombeiros militares são os
únicos do Estado que não possuem carga horária definida em lei. Não
posso permitir que essa liberalidade ou essa tomada de decisão fique
nas mãos do Comandante do batalhão ou da companhia. No nosso
entendimento, os companheiros desta Casa devem unir-se a nós
nessa luta. Estamos, além da carga horária, Deputado Padre João,
buscando outro direito, pois novamente os policiais e bombeiros
militares estão alijados em relação aos demais servidores. Estou
buscando para eles as férias anuais de 25 dias úteis.

Todos os servidores do Estado, até os policiais civis, gozam férias
de 25 dias úteis. No entanto, as férias dos policiais e dos bombeiros
militares são de 30 dias corridos. Então, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 42 visa tratar os servidores de forma mais igualitária,
mais justa, mais razoável, atendendo, Deputado Ademir Lucas, ao
princípio da razoabilidade, previsto no art. 37 da Constituição da
República. Refiro-me à impessoalidade na administração pública, em
qualquer dos Poderes, Legislativo, Judiciário e Executivo, no
Ministério Público. Ou seja, é preciso que os servidores sejam
tratados dessa forma. Não é razoável deixarmos o policial militar e o
bombeiro trabalharem 60 horas por semana.

Sabemos que, muitas vezes, os ilustres companheiros Deputados
viajam pelo interior do Estado. Ao chegarmos, por exemplo, a
Janaúba, onde haja uma festa, principalmente num parque de
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exposição ou em uma feira dessas que acontecem no interior,
observamos que a polícia é escalada para trabalhar o tanto que o
Comandante quiser.

Deputado Ademir Lucas, foram baixados dois memorandos por
Comandantes de batalhão - um de Almenara e outro de Januária - em
que se proíbem policiais de sair do Município no dia de folga. Isso é
um absurdo. Sabe qual foi o fundamento? Para que não haja
deficiência do efetivo. Ou seja, estão rasgando a Constituição, ferindo
o direito de livre locomoção, o Estado Democrático de Direito. Ignoram
o art. 1º da Constituição; fazem-no, talvez, até no intuito de responder
aos reclamos da população, porém, esquecem-se de que estão
lidando com seres humanos.

Da tribuna desta Casa faço este apelo aos nobres pares que aqui
estão votando vários projetos que dizem respeito aos servidores.
Todavia, faço apelo maior ao Governador Aécio Neves, porque estou
careca de saber que, se não houver um acordo, uma boa-vontade
dele, não se vota uma emenda à Constituição nesta Casa.
Precisamos de 48 votos a favor em dois turnos. Acredito no bom
senso, na coerência e na sensibilidade do Governador. Diante disso,
penso que, já que todos os outros servidores têm carga horária
definida em lei, não permitirá que apenas os policiais militares e
bombeiros não a possuam, a não ser que esses servidores não sejam
seres humanos. Porém, até o momento não constatamos isso em
relação ao nosso efetivo de policiais e bombeiros. Todos os servidores
que lá estão servindo à população possuem carências físicas e
psicológicas e, portanto, precisam de uma definição.

Digo mais: poderemos avançar numa negociação porque sabemos
que a atividade de polícia é essencial ao funcionamento dos Poderes.
O que sustenta a democracia é a força. Se não houver polícia, não
haverá sustentação dos Poderes, não haverá Estado Democrático de
Direito. Qualquer um que se aprofundar um pouquinho nessa matéria
saberá disso. Entretanto, não dá para manter trabalhadores
discriminados como esses estão sendo. O Ministério Público, o
pessoal da saúde, enfim, todos os demais trabalhadores têm carga
horária de 30, 35, 40, 24 horas - este é o caso da professora que dá
aula em um turno. No entanto, os policiais militares e bombeiros estão
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vivendo à mercê do livre-arbítrio do seu Comandante.
Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, dizendo que conto com V.

Exa., com o Deputado Ademir Lucas e com os demais companheiros
a fim de que haja justiça, um tratamento igualitário. Há uma
resistência por parte do Comando, mas temos de vencê-la dizendo:
foi-se o tempo em que policial e bombeiro poderiam ser comparados
ao Robocop. Sabemos que são seres humanos carentes como
qualquer outro.

Quero fazer um apelo ao Governador Aécio Neves: que nos ajude a
aprovar orientando a base de seu governo a aprovar a Proposta de
Emenda à Constituição nº 42. Conto com S. Exa. nessa luta, coerente
com o que estamos desencadeando aqui, a partir de hoje, porque não
vamos parar, lutaremos até que se estabeleça uma carga horária,
definida em lei, para os policiais e bombeiros militares de Minas
Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente desta sessão, Deputado

Doutor Viana, ilustres Deputados e Deputadas, público presente,
imprensa presente e telespectadores da TV Assembléia, hoje pela
manhã houve uma manifestação na porta do Banco Central, aqui em
Belo Horizonte, ao lado aqui da nossa Assembléia Legislativa. Essa
manifestação foi organizada por uma parte da militância do PCdoB
juntamente com a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil - CTB -, com a União da Juventude Socialista - UJS - e com
várias outras personalidades que lá estiveram.

Sr. Presidente, o objetivo dessa manifestação foi chamar a atenção
da sociedade mineira, belo-horizontina e brasileira para um importante
momento. O Conselho de Política Monetária - Copom - novamente se
reunirá para definir a taxa de juros no Brasil, a taxa Selic. Isso tem
preocupado profundamente os que querem que o Brasil continue no
rumo do crescimento econômico e da geração de emprego e renda.

Personalidades como o Vice-Presidente José Alencar e setores
produtivos da sociedade brasileira estão muitos preocupados com
essa situação. Por que, Sr. Presidente? Porque, desde a última
reunião do Copom no mês passado, passou-se a adotar a tendência
de crescimento da taxa de juros no Brasil.
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Na reunião passada do Copom os juros estavam com a taxa básica
de 11,25%, e houve um acréscimo de 0,50%, passando para 11,75%.
Quando se fala em juros, às vezes o trabalhador e as pessoas do
povo podem ter alguma dificuldade de entendimento. Mas é
importante esclarecer, Sr. Presidente, que, com a taxa de juros de
11,75%, o Brasil continua sendo o País que pratica a maior taxa de
juros do mundo. Descontando-se a inflação, que está em torno de 5%,
teremos uma taxa real de juros de 6,75%, que continua sendo a maior
taxa real de juros do mundo, com um indicador seis vezes superior à
média mundial da taxa real de juros.

Isso implica o quê, Sr. Presidente? Isso implica que, quando se fala
de taxa de juros, na verdade estamos discutindo para onde vai o
dinheiro dos impostos recolhidos à custa do trabalho. Se é para
investir no Brasil, na saúde, na educação, no transporte, no setor
produtivo que gera emprego e renda ou se é para investir no bolso
dos banqueiros! Essa é a discussão que está por trás da taxa de juros
no País.

Temos de entender que temos uma dívida interna brasileira da
ordem de R$1.500.000.000.000,00. Essa é a dívida interna
consolidada brasileira.

Com as taxas de juros praticadas no Brasil, utilizamos em média
R$170.000.000.000,00 por ano, para pagamento do serviço da dívida
brasileira. Nos últimos seis anos, isso implicou o investimento, que sai
do Tesouro Nacional, de recursos arrecadados do trabalhador no valor
de R$920.000.000.000,00. Sr. Presidente, esse valor é maior do que o
previsto para o PAC, ou seja, R$500.000.000.000,00.

É esta a discussão, Sr. Presidente. Existem pessoas aqui no Brasil
que querem sabotar o rumo do crescimento econômico, que querem
sabotar o caminho que o Brasil adotou, que é o do desenvolvimento.
Quem são essas pessoas? Elas estão especialmente alojadas no
Banco Central do Brasil, comandado pelo Sr. Henrique Meirelles, e
não têm compromisso com o setor produtivo, com o crescimento
econômico, mas querem garantir os ganhos fáceis da ciranda
financeira. Essa é a realidade que está por trás da discussão da taxa
de juros no Brasil, Sr. Presidente.

Temos de discutir com a sociedade brasileira o motivo pelo qual a



206

taxa de juros é tão importante. Os banqueiros, o setor financeiro
invadiu a imprensa brasileira em todos os canais e jornais
especializados para dizer que precisamos aumentar a taxa de juros
porque a inflação está voltando. Eles mentem descaradamente. O
problema da inflação no Brasil não tem a ver com a taxa de juros.
Como muito bem disse o Presidente Lula no encontro dos países na
Europa, o problema está relacionado especialmente ao preço do
petróleo, com o monopólio do petróleo, dominado por sete irmãs. O
barril do petróleo está inflacionando o mercado internacional. O
mesmo ocorre com o preço das “commodities” agrícolas, os alimentos,
os grãos. O subsídio praticado pelos agricultores dos Estados Unidos
e da União Européia tem forçado a elevação de preços de alimentos
como o feijão, o milho e o arroz, especialmente no mercado
internacional, o que repercute no Brasil.

Esta é a verdadeira razão da inflação no Brasil: o biodiesel dos
Estados Unidos da América, que utiliza grãos de milho, ao contrário
do Brasil, que não utiliza alimentos. Isso tem forçado a inflação no
País. Mas eles não querem dizer essa verdade; eles tentam enganar o
povo brasileiro, fazem uma grande ameaça dizendo que o aumento da
taxa de juros é para impedir a inflação. Mas isso é mentira, Sr.
Presidente. Eles são descarados e utilizam os meios de comunicação.

O representante maior dos banqueiros no Brasil, Sr. Luiz Carlos
Mendonça de Barros, uma das estrelas mais famosas que comandou
a economia no governo Fernando Henrique Cardoso, foi Presidente
do BNDES, Ministro das Comunicações e hoje dirige o Banco Quest
de Investimentos - enfim, é um dos banqueiros mais importantes do
País -, em entrevista ao jornal “Folha de S. Paulo”, logo após o
aumento da taxa de juros no mês passado, que passou de 11,25%
para 11,75%, repetiu a mesma cantilena, para esconder que a taxa de
juros dá dinheiro aos banqueiros.

Só o último aumento implicou para o Tesouro Nacional a quantia de
R$2.900.000.000,00, que vão para as contas bancárias dos
especuladores. Os banqueiros não falam dos motivos que levam
conservadores como ele, Luiz Carlos Mendonça de Barros, a defender
a política restritiva e antidesenvolvimentista de Henrique Meirelles e
sua turma.
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O pretexto é o de sempre: a chantagem da volta da inflação, que,
nesse diagnóstico conservador, seria provocada pela demanda
aquecida, isto é, pelo pequeno aumento no consumo de bens pela
população mais pobre. Mesmo assim, Mendonça de Barros diz que a
demanda interna está aquecida demais e é preciso aumentar os juros
para que o povo consuma menos, para que, assim, ela esfrie. Isso
significa que os banqueiros não querem que o povo coma mais, que
tenha uma geladeira ou uma televisão, que o sofrido povo brasileiro
tenha um padrão de vida mais digno. Querem aumentar a taxa de
juros e eles mesmos reconhecem isso.

Outro argumento nessa linha é a existência de um quadro de
pressão sobre o mercado de trabalho. Em linguagem que todo o
mundo entende, a recuperação do emprego é vista por ele como outra
ameaça porque, nessa situação, os trabalhadores podem lutar por
melhores salários, melhores condições de trabalho e jornadas
melhores. Tudo isso vem-se traduzindo num quadro mais favorável,
que as negociações coletivas têm revelado nos últimos tempos. Um
exemplo disso foi a conquista de aumentos acima da inflação em 88%
dos acordos salariais assinados em 2007. Os banqueiros não querem
que os trabalhadores tenham aumento real de salário, e é por isso que
querem aumentar a taxa de juros.

Pessoas como Mendonça de Barros vêem esse quadro como
nocivo. O desemprego tem caído, mas continua alto, na casa dos 8%.
Um neoliberal como ele é insensível a isso e deseja uma taxa mais
alta de desocupação para criar condições para que os trabalhadores
sejam colocados de joelhos e forçados a submeter-se às pressões
patronais, dos donos do dinheiro. Mendonça de Barros quer uma taxa
de juros, para o início de 2009, de 14%, Sr. Presidente, pasmem. É
isso que os banqueiros querem, 14% de taxa de juros.

Nobre Deputado Carlos Pimenta, espere um momento, que já vou
concluir para conceder-lhe aparte.

Como estava dizendo, quem se beneficia com isso são eles, que
também falam de um tal pouso suave da economia. Que pouso suave
da economia é esse? O desejo deles é que o Brasil não cresça a 5%
ao ano, como está crescendo. O que eles querem é o crescimento de
apenas 3,5%. É essa turma que está tomando conta do Banco
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Central, do Copam e que tem pautado a imprensa brasileira e feito
terrorismo para o trabalhador, para a dona de casa e para aqueles
que desejam um País desenvolvido, que gere emprego e renda. É por
isso que não podemos aceitar essa situação calados. É também por
isso que hoje fomos para a porta do Banco Central para lavar as
escadarias da instituição, ou seja, para desinfetar o Banco Central.
Fizemos essa lavagem, de forma simbólica, com água colorida de
verde e amarelo, porque essa é a luta principal do Brasil hoje. Esse é
o desafio maior dos trabalhadores hoje, daqueles que querem
continuar no caminho do progresso, do desenvolvimento e do
crescimento econômico, e não só engordar os bolsos dos banqueiros.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Muito obrigado. Estou
escutando atentamente o pronunciamento de V. Exa. Nós dois, que
fazemos parte de partidos de base do Presidente Lula, em Brasília, o
PDT e o PCdoB, muitas vezes ficamos nessa situação complicada.

Às vezes temos até vontade de aplaudir a posição do Presidente
Lula, e muitas vezes o fazemos, principalmente agora, quando ele
defende esse programa de energia alternativa do biocombustível e do
etanol, tão importante para o País. Por outro lado, observamos
situações como essa, e V. Exa. está coberto de razão. O Presidente
deve refletir mais, senão o jogo fica em dúvida e não sabemos para
que lado caminhar, de que lado vamos marcar o gol. Há o acerto, mas
também há situações dessa natureza. Nosso partido se soma aos
clamores de V. Exa. para que nos façamos ouvir. O próprio Vice-
Presidente da República parece ter copiado o seu discurso, porque diz
o mesmo em relação aos juros. Espero que o Presidente defina de
que lado ficará, até para não confundir os companheiros do PCdoB e
do PDT. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço seu aparte. Eu e o Vice-
Presidente da República temos falado a mesma linguagem, e ele é
uma grande referência para nós. O Presidente Lula não estará
sozinho nessa trincheira. Sabemos das pressões que ele sofre por ser
o mandatário maior do Brasil, mas nós - o povo, os trabalhadores, a
juventude, a União da Juventude Socialista, que aqui está, os
militantes do PCdoB, que defende o Presidente Lula - vamos falar e
fazer isso ecoar nas ruas e não nos calaremos enquanto não o
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convencermos de que aumentar a taxa de juros no Brasil é colocar em
risco o rumo do crescimento econômico, os avanços e as conquistas
que o Brasil teve nos últimos anos. Juros altos, não. Fora Meirelles!

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados

e público que nos acompanha das galerias. Antes de dirigir aplausos
ao Presidente Lula, gostaria de aproveitar a presença do Deputado
João Leite, membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos, para
dizer que nessa manhã, desde às 6h30min até as 13 horas, foi feita
uma varredura na cadeia de Ouro Preto, um trabalho que começou na
Comissão de Direitos Humanos. V. Exa. e o Deputado Durval Ângelo
visitaram essa cadeia, que hoje é assumida pela Subsecretaria de
Administração Prisional, que também assumiu a cadeia de
Conselheiro Lafaiete ontem. Isso é uma conquista da participação
desta Casa, da Comissão de Direitos Humanos e de vários
Deputados. A cadeia de Ouro Preto terá 47 agentes e não estará mais
nas mãos da Polícia Civil, que cumprirá sua missão nas ruas fazendo
investigações. O Dr. Genílson ainda está na região, principalmente em
Mariana, buscando um local para construir uma unidade prisional que
atenda às três comarcas. Faço o reconhecimento do trabalho desta
Casa, da nossa Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ouro Preto. Nosso
cumprimento aos Vereadores Kuruzu e Leo Feijoada. A comunidade
ouro-pretana colhe os frutos.

Queria também manifestar os meus aplausos ao Presidente da
República por sua atitude no dia de ontem, orgulho não só para o
povo brasileiro mas para todos os países considerados do Terceiro
Mundo, sobretudo na América Latina, quando enfrentou a postura
norte-americana, dos Estados Unidos, e de alguns países da Europa,
que, com altos subsídios levam a sua agricultura a ser competitiva,
sufocando principalmente a agricultura familiar nos países em
desenvolvimento.

É bem verdade que, para nós, o desenvolvimento tem de estar
sempre na lógica da sustentabilidade. Não existe desenvolvimento
simplesmente na lógica econômica; o desenvolvimento sustenta-se
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em um tripé, no qual o lado econômico estaria em terceiro lugar. O
desenvolvimento verdadeiro e autêntico passa por um compromisso
social, em que se valoriza em primeiro lugar o ser humano. Também
não é possível a vida sem o meio ambiente, e é pensando nisso que
quero cumprimentar a todos do planeta Terra às vésperas do Dia
Mundial do Meio Ambiente, lembrando o nosso dever de promover o
desenvolvimento, mas de forma responsável, porque toda a
biodiversidade - a terra, as águas, as matas, a fauna, a flora - é
indispensável para que tenhamos vida. Agora, cabe às lideranças
políticas garantir a dignidade, por meio de políticas públicas, de uma
política econômica que esteja a serviço da vida e do desenvolvimento,
e não a serviço do capital. É por isso que faço também o chamamento
a esse compromisso: temos de ter uma política que pense no ser
humano, na questão ambiental e, aí sim, no econômico. É claro que
não vivemos sem o econômico; temos de ter uma estrutura de
suporte, no marco legal e com programas, que garanta também a
renda. Mas isso o Brasil também vem fazendo - sabemos que muitos
saíram da linha da pobreza.

Pensando em tudo isso, Sr. Presidente, gostaria de abordar aqui um
assunto pela primeira vez. O que temos de discutir é o rumo para uma
nação, e o povo brasileiro já demonstrou, para nós e para o mundo,
que não é com a lógica de privatização e de supervalorização do
econômico que vamos caminhar ou que temos de caminhar; não é
essa a direção que o povo brasileiro quer. Por isso quero expor aqui a
minha indignação e, ao mesmo tempo, uma alegria nessa indignação.
A indignação é em relação a um equívoco político cometido em Minas
Gerais, um equívoco liderado pelo Prefeito Pimentel, além do
Governador Aécio Neves. À revelia do partido, de forma autoritária e
sem consultar o partido, ele traçou uma meta de poder - a meu ver, de
poder pelo poder. Mas para que serve o poder senão para servir ao
povo? Mas, ao invés de se discutir uma política, um rumo político,
discutiu-se simplesmente o poder. Ao invés de se discutir a política
pública, discutiu-se tática e estratégia de poder. É por isso a
indignação. Mas, de outro lado, vem a alegria com a sabedoria tanto
da Executiva Nacional quanto do Diretório Nacional, de que participei
com voz e voto, dizendo que não é esse o rumo.
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Em sintonia com a vontade do povo brasileiro, não é esse o rumo
que queremos.

Quero cumprimentar o Deputado Rogério Correia, nosso ex-colega,
que hoje se desincompatibilizou. A ousadia e a coragem do Rogério
Correia, sua desincompatibilização no Ministério do Desenvolvimento
Agrário - MDA -, colocando a sua disponibilidade, o seu nome e a sua
pessoa a serviço do povo de Belo Horizonte. Na delegacia, sou
testemunha de que, em tão pouco tempo, ele fez muito. Foi ele quem
preparou, em toda a Minas Gerais, a I Conferência Estadual da
Agricultura Familiar e está se preparando para a Conferência Nacional
da Agricultura Familiar, que será realizada de 25 a 28 deste mês, em
Olinda. Ao saudar o Rogério, saúdo o Diretório Nacional, que não se
restringe a lideranças de São Paulo, mas a lideranças de todo o Brasil
que querem um rumo ou dar continuidade a um rumo do Brasil, a
partir de Belo Horizonte. Assim, temos de valorizar os companheiros
históricos, tanto na base do governo desta Prefeitura quanto na base
do governo Lula. Essa é a lógica e deve ser a acomodação, a partir de
hoje, de valorização desses partidos e dessas lideranças. E, quem
sabe, por que não valorizar os Deputados e ter Prefeitos que sejam os
próximos Deputados desta Casa?

É esse entendimento que devemos ter daqui para a frente, com
sabedoria e discernimento, fortalecendo uma política que tem, em
primeiro lugar, o ser humano, o fato social, e não uma lógica
economicista, como a banida pela Nação já em 2002 e reiterada em
2006, com a reeleição do Presidente Lula, que goza da maior
popularidade, mesmo que haja equívocos em seu governo, um
governo de coalizão. Não é um governo do PT, embora tenha um
rumo claro do Presidente, demarcando um espaço, não só social mas
em âmbito mundial, de uma política a serviço da vida, de dizer aos
norte-americanos que aqui eles não terão vez. Assim, aplaudo o
Presidente Lula, mesmo sabendo que há ministérios neste governo
que, às vezes, emperram algumas políticas essenciais para a
qualidade de vida do povo brasileiro.

Ao concluir, quero dizer da nossa vontade de acertar no
entendimento em Belo Horizonte, numa perspectiva para 2010.
Ninguém é trouxa para pensar que toda a situação política, o
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resultado político neste ano de 2008, nada tem a ver com 2010. O
nosso desejo é ter um entendimento em Belo Horizonte, numa
perspectiva nacional, num campo de esquerda. E dizer para os que
tentam, mesmo dentro do governo Lula, insistir numa lógica de
favoritismo, seja ao capital, seja ao agronegócio, sobretudo da carne e
da soja, que quebraram a cara, se, ao derrubar a Ministra Marina
Silva, pensavam que as porteiras estariam escancaradas para
avançar no desmatamento da Amazônia. Às vésperas do Dia Mundial
do Meio Ambiente, quero aqui também reafirmar a minha confiança no
novo Ministro, Carlos Minc, na sua decisão rápida em favor do meio
ambiente e, portanto, do ser humano, na sua firmeza de garantir um
patrimônio que é de toda a humanidade e a sua preservação e levar
as pessoas a terem uma outra lógica, seja a do cultivo, seja a da
extração, mas nunca a da exploração. Desejo ao Carlos Minc êxito no
seu trabalho, embora sempre tivesse, e tenho, muito apreço e
admiração pela Ministra Marina Silva, pessoa formidável, com quem
tive a alegria de conversar, conhecendo-a pessoalmente. Quero
reafirmar a nossa esperança e a certeza de que não teremos uma
corda bamba no Ministério do Meio Ambiente. A partir da Assembléia
Legislativa e de tantas atividades como o próprio seminário “Minas de
Minas”, fortaleceremos uma política que ponha em primeiro lugar o ser
humano. É preciso haver todo um ambiente, um planeta saudável não
só para os contemporâneos, mas também para todos que dependerão
dele nos próximos 50, 100 ou 500 anos. Só em terceiro lugar é que se
deve pensar no econômico, por uma questão de sobrevivência e
harmonia entre os povos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, cidadãos e cidadãs de Minas
Gerais que comparecem à Assembléia Legislativa nesta tarde, eu e o
Deputado Lafayette de Andrada, companheiros no PSDB, ficamos ali
tentando entender o que estava acontecendo: os partidos da base do
Presidente Lula xingando aqui o Presidente do Banco Central, que foi
retirado do PSDB por ele para ocupar esse cargo. Então o Presidente
do Banco Central recebe aqui duras críticas, assim como o Prefeito de
Belo Horizonte - aliás, não foi o Deputado Lafayette de Andrada quem
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as fez nem o PSDB. O Prefeito de Belo Horizonte e o PT procuraram
o Governador Aécio Neves - que, aliás, também foi xingado aqui - em
busca de uma aliança. Talvez o Deputado Carlos Pimenta tenha
conseguido fazer a leitura chutando nos dois gols. Isso é difícil porque
normalmente há um time jogando contra aquele gol, fazendo gol lá.
Todavia aqui chutaram no gol não só deles mas também do outro
time. É difícil entender isso.

Depois ouvimos falar sobre o meio ambiente. Na história deste país,
talvez nunca tenhamos visto tantos desmatamentos como agora,
neste governo. Descobriram o culpado: o boi. Talvez os bois que
serão presos no pasto pelo novo Ministro tenham comido as árvores -
aliás, ele irá aos pastos para prendê-los. Acredito que são outros os
fatores que levaram a essa situação da Amazônia e de outras regiões
do Brasil. O nosso Presidente, o Presidente Lula, chamou os usineiros
de heróis. Houve uma expansão da cana como nunca tínhamos visto
no nosso país.

O Presidente gosta de falar que nunca, na história deste país, vimos
tanta cana como agora. Quando passamos e olhamos esses
canaviais, não notamos nenhuma árvore, não sobra nenhuma árvore.
Creio que o desenvolvimento é importante, mas tem de haver
planejamento.

Presenciamos aqui algo que é o nosso papel: fazer oposição ao
governo federal, falar desses juros altos, que comprometem o
crescimento do Brasil, falar que o governo Lula criará a nova geração
da CPMF, a Contribuição Social da Saúde, que outras pessoas
chamam de “contribuição sobre o seu salário”. Você pagará a conta
do governo Lula, que já arrecadou tanto com a CPMF. Foram
números históricos de arrecadação de CPMF; no tempo deste
governo e do Ministro atual, tivemos uma arrecadação de
R$83.000.000.000,00. O que foi feito no Brasil pela saúde com
R$83.000.000.000,00? Olhem a nossa saúde; olhem a situação da
tabela do SUS, que demonstra o quanto os nossos médicos recebem
para fazer um atendimento. Essa tabela é uma vergonha. O que
efetivamente foi realizado com esse recurso durante o tempo em que
tivemos a CPMF no governo Lula? Pois S. Exa., o Presidente, tira da
sua cartola um novo imposto para os brasileiros pagarem. O
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Presidente cria a sigla CSS, mas a conta, todos os brasileiros a
pagarão. Ao final dessa Contribuição, que vigorará até 2010, o
governo federal terá arrecadado R$26.000.000.000,00. Será que o
Presidente Lula fará com R$26.000.000.000,00 o que não conseguiu
fazer com R$38.000.000.000,00? Dá para os brasileiros e as
brasileiras acreditarem que o Presidente resolverá a situação caótica
da saúde em nosso país? É claro que não; não dá para confiarmos. A
nossa expectativa é de uma posição muito firme por parte da
Oposição na Câmara dos Deputados, porque a base aliada, pelo que
parece, faz o maior esforço para os brasileiros e as brasileiras
pagarem.

Nunca se arrecadou tanto imposto como no governo Lula. Entre
janeiro e abril deste ano, o Presidente arrecadou, com a receita do
leão do Imposto de Renda, R$212.000.000.000,00 contra
R$181.000.000.000,00 no mesmo período do ano passado, um
crescimento real de 12%. Nunca um governo teve tanto dinheiro de
impostos em suas mãos para realizar obras, para atender a saúde,
para criar infra-estrutura e saneamento básico. Agora o Presidente
quer criar essa “contribuição sobre o seu salário”. Não podemos
permitir isso. Temos de fazer uma cruzada, não se pode dar nem mais
um centavo para esse governo. O PSDB, com o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, deixou o governo com 23 Ministérios, agora já
estamos indo para 38. Há ainda, neste governo, a criação de quase
50 empresas públicas, um peso terrível sobre os ombros das
brasileiras e dos brasileiros.

E agora o Presidente Lula quer que os brasileiros paguem a conta
da saúde. Os brasileiros, porém, já pagaram. Essa conta já foi paga e
está aqui na arrecadação do Imposto de Renda dos brasileiros que
lutam. Alguns pagam quase 30% na fonte, ou seja, esse dinheiro nem
sequer vai para a conta desse brasileiro ou brasileira, já vai direto para
as garras do leão.

Sr. Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, esta é uma tarde
surreal no Plenário da Assembléia Legislativa. O que vimos aqui seria
a Oposição, seria a Situação? Vimos chutes para todos os lados.
Criticaram os juros. Não ouvimos nada sobre essa contribuição.
Ouvimos críticas a tudo o que vemos no País, como o desmatamento.
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Estamos assistindo aos outros povos interferindo em nosso Brasil;
estamos com medo de perder a Amazônia, uma vez que o
desmatamento avança, patrocinado, muitas vezes, pelos aliados do
Presidente Lula. Não é o boi o culpado do desmatamento, mas o
governo Lula é culpado por essa arrecadação histórica, retirada
diretamente do bolso das brasileiras e dos brasileiros; ele é
responsável por esse serviço público tão pesado, para abrigar tantos
companheiros.

Quanto aos juros, também não é culpa do Sr. Meirelles. O Banco
Central ainda não tem autonomia, quem o comanda é o Presidente
Lula. Não adianta dizer “fora Meirelles”, pois quem o colocou lá dentro
foi o Presidente Lula. 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 foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.559 e 2.560/2008, da Comissão de Segurança
Pública, e 2.561/2008, 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
Segurança Pública - aprovação, na 11ª Reunião Extraordinária, em
3/6/2008, do Projeto de Lei nº 2.334/2008, do Deputado Wander
Borges, e dos Requerimentos nºs 2.456/2008, do Deputado Eros
Biondini, com a Emenda nº 1, e 2.457/2008, do Deputado Leonardo
Moreira; de Cultura - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em
3/6/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.315/2008, da Deputada Gláucia
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Brandão, e 1.933/2007, do Deputado Fábio Avelar, e dos
Requerimentos nºs 2.439 e 2.510/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 2.454/2008, do Deputado Carlin Moura, e 2.512/2008, da
Deputada Gláucia Brandão; de Transporte - aprovação, na 16ª
Reunião Ordinária, em 3/6/2008, do Projeto de Lei nº 2.182/2008, do
Deputado Bráulio Braz, e dos Requerimentos nºs 2.443/2008, do
Deputado Padre João, 2.453 e 2.455/2008, do Deputado Carlin
Moura, e 2.511/2008, do Deputado Doutor Viana; de Administração
Pública - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 3/6/2008, dos
Requerimentos nºs 2.468/2008, do Deputado Dinis Pinheiro,
2.507/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.514/2008, do
Deputado Weliton Prado; e de Educação - aprovação, na 14ª Reunião
Ordinária, em 4/6/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.270 e 2.326/2008,
do Governador do Estado, e 2.356/2008, do Deputado Antônio Carlos
Arantes, e dos Requerimentos nºs 2.452/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 2.508/2008, da Comissão de Direitos Humanos
(Ciente. Publique-se.).

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 1.329/2007, do Deputado Inácio Franco, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Pará de Minas o imóvel que
especifica; 1.402/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, que altera o
disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 16.566, de 27/12/2006;
e 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 de Fiscalização Ambiental do Estado de Minas
Gerais - TFAMG -, e dá outras providências (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

solicitando à OAB informações sobre a conduta da advogada Marlene
Rocha Santos França, OAB-35019, no processo do Sr. Geraldo
Pereira Antunes. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
enviada à Organização Internacional do Trabalho cópia das notas
taquigráficas da reunião desta comissão, realizada em 20/5/2008,
para que sejam tomadas as providências cabíveis em relação à
punição sofrida pelos trabalhadores da Cemig que participaram de
paralisação durante a negociação do mais recente acordo coletivo de
trabalho. 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 Ministério
do Turismo informações sobre os termos constantes do Plano de
Mobilidade Urbana para a Copa de 2014 e esclarecimentos acerca
dos valores a serem investidos em Belo Horizonte por este programa.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Lafayette de Andrada solicitando que o
Projeto de Lei nº 2.283/2008 seja distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Presidente. Antes de

abordar o assunto que me traz aqui, uma comunicação importante
para a região do Norte de Minas, comunico a presença entre nós, na
galeria, do Vice-Prefeito de Montes Claros, Sr. Sued Botelho. Quero
desejar-lhe boas-vindas a Belo Horizonte e dizer da nossa alegria de
poder receber essa importante liderança de Montes Claros aqui, nesta
Casa Legislativa. Seja bem-vindo e receba o nosso abraço. Sr.
Presidente, tenho em mãos uma reportagem do jornal “Hoje em Dia”
de hoje, no caderno “Minas”, que tem o seguinte título: “Berizal.
Barragem tem embargo suspenso. Licença prévia depende, agora, de
confirmação do Copam-Norte”. Essa notícia, essa reportagem tem um
significado muito grande para todos nós. A Barragem do Berizal
localiza-se na região de Taiobeiras, de Berizal e de São João do
Paraíso. Ela foi iniciada em 1996 e, em 1997, após aplicação de
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recursos na ordem de mais ou menos R$26.000.000,00, essa
barragem foi paralisada por determinação dos órgãos ambientalistas
do nosso Estado. São 11 anos que estamos aqui denunciando,
solicitando e realizando audiências e mais audiências públicas, com a
participação do Superintendente do DNOCS, que é o órgão
responsável, da Ruralminas, que é a parceira na execução dessa
obra, e realizando mobilizações, na região de Taiobeiras e em São
João do Paraíso, com os atingidos pela construção da Barragem do
Berizal e com as lideranças regionais. Destaco aqui o papel
importante do jornal “Hoje em Dia” e de outros órgãos de
comunicação aqui do nosso Estado, bem como o “Estado de Minas”, o
“Jornal de Notícias”, o jornal “O Norte”, a imprensa televisada e falada
de Montes Claros, que têm-se esforçado muito na sensibilização
dessas autoridades para estas emitirem a licença de instalação para
dar prosseguimento a essa grande obra. Quem conhece Berizal não
entende a lógica de como essas pessoas tratam de obras importantes
dessa natureza. A barragem está praticamente concluída, obviamente
precisa de complementação. Não entendemos como, depois de uma
aplicação de R$26.000.000,00, essa obra sofre uma solução de
continuidade, tem suas obras paralisadas, acarretando um prejuízo
enorme à população. Mais do que isso, leva uma decepção muito
grande à população da região. Estávamos lutando, na verdade, contra
o relógio. No dia 30 de maio vencia o prazo para que a Feam desse
essa ordem de reinício das obras da barragem. Além do prazo,
estávamos preocupados porque existe, no Orçamento Geral da União,
no PAC, um recurso de R$56.000.000,00. Esse dinheiro estava
disponível para dar continuação à construção da Barragem de Berizal.
Se essa licença prévia não fosse emitida até o dia 30 de maio, não
haveria como dar seqüência à construção, e os recursos, mais uma
vez, estranhamente, seriam desviados para o Estado do Ceará. Do
final do ano retrasado para o ano passado, estávamos na mesma
situação, e a licença não foi dada. Tivemos dois saques, dois golpes
mortais no povo norte-mineiro quando perdemos R$12.000.000,00
para o Estado do Ceará. O Ministro, na época, era o Ciro Gomes.
Depois, perdemos mais R$18.000.000,00 para o mesmo Estado.
Agora, Sr. Presidente, tivemos essa vitória, com a concessão da
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licença prévia no apagar das luzes, no dia 30 de maio. Muitas coisas,
infelizmente, acontecem dessa forma, no governo federal, no último
minuto. Tivemos, então, a licença prévia, emitida pelo Secretário em
exercício, Shelley Campos, que a assinou “ad referendum”. Essa
decisão da Secretaria de Meio Ambiente será referendada ou não no
dia 18 pelo Copam Norte. Assim, no dia 18 deste mês a licença será
referendada ou não pelo Copam Norte. Então, estamos querendo,
neste momento, além de trazer essa boa notícia, embora parcial - é o
primeiro “round”, teremos outros importantes no dia 18 -, convocar as
lideranças da região, como o Prefeito de Taiobeiras e seus
Vereadores, o Prefeito de São João do Paraíso e seus Vereadores, o
Prefeito e o Vice-Prefeito de Montes Claros, os Vereadores,
lideranças, imprensa, para que possamos ir ao Copam e fazer uma
pressão positiva, obviamente dentro da legitimidade da lei, e mostrar,
com argumentos, o quanto essa barragem é importante para a nossa
região. Se ela não tivesse começado, não estaríamos aqui fazendo
um apelo dessa natureza, mas ela já começou, o maciço da barragem
já está construído. Fica aquele elefante branco, uma obra inacabada,
sem perspectiva, como um filho rejeitado. É uma obra muito
importante para a nossa região. Sofremos, Sr. Presidente, no ano
passado os efeitos terríveis da seca. Aliás, mal saímos da seca de
2007, já estamos enfrentando problemas sérios da seca de 2008. Na
semana que vem teremos uma outra audiência, que será o início do
calvário que tivemos o ano passado, com representantes da Cemig,
da Copasa, do Igam, para que equipem os nossos poços artesianos.
Enfim, começaremos toda aquela caminhada novamente. Essa
barragem é estratégica porque está numa localidade que tem um dos
menores índices pluviométricos do Brasil. Choveu lá, no ano passado,
menos de 300mm. A nossa média histórica, por pertencermos ao
Polígono das Secas, é de 800mm, e lá choveu 300mm. Todos os rios
daquela região secaram. Essa barragem tem a grande finalidade e
função de perenizar nossos rios e gerar emprego e renda. No dia 18,
faremos grande mobilização junto ao Copam Norte, para que se possa
referendar a decisão parcial tomada pela Secretaria de Meio
Ambiente. Fica aí nosso apelo, nossa alegria e nossos aplausos aos
grandes parceiros - que já citei -, os quais foram unânimes e firmes na
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retomada dessa grande obra. Apelamos também pela grande
caravana da região de Berizal, do Alto Rio Pardo, a fim de que
possamos comemorar, definitivamente, o depósito, nos cofres do
DNOCS, da Ruralminas, de R$56.000.000,00 do PAC, a fim de se
concluir essa novela sem fim, colocando um ponto nessa história
terrível que tem amargurado o povo norte-mineiro.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Vem à Mesa requerimento
do Deputado Almir Paraca solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir
Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público aqui presente, telespectadores da TV Assembléia,
venho fazer uso desta tribuna, nesta tarde, afim de chamar a atenção
de todos para as questões ambientais. Estamos comemorando a
Semana do Meio Ambiente, e amanhã é o Dia Mundial do Meio
Ambiente. Gostaríamos de registrar, neste momento, um tema muito
candente e importante que vem crescendo na consciência das
pessoas mundo afora, felizmente com um pouco de atraso, mas em
tempo de redirecionarmos e corrigirmos esse modelo, que agredindo o
meio ambiente, agride o ser humano. O modelo que explora e agride a
natureza é o mesmo modelo socioeconômico que agride e explora o
ser humano, que exclui da sociabilidade e da dignidade humana
parcelas substantivas de irmãos nossos mundo afora. O Dia Mundial
do Meio Ambiente é uma data recomendada pela Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 1972, em
Estocolmo, na Suécia. Por meio do Decreto nº 86.028, de 27/5/81, o
governo brasileiro estabeleceu, no território nacional, a Semana
Nacional do Meio Ambiente.

Para iniciarmos nossa reflexão, farei a leitura de um texto muito
interessante, de autoria do Luiz Eduardo Cheida, médico, Deputado
Estadual e Presidente da Comissão de Ecologia da Assembléia
Legislativa do Paraná. Premiado pela ONU por seus projetos
ambientais, foi Prefeito de Londrina, Secretário de Estado de Meio
Ambiente, membro titular do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
Conama - e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. (- Lê:)
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“O que não fazer? A esposa de um fazendeiro detestava cobras. Um
dia suplicou ao marido que desse um fim às peçonhentas. O homem,
não querendo contrariá-la, prontamente determinou o extermínio de
todo e qualquer vestígio de ofídios na fazenda, o que foi feito. A
colheita seguinte não rendeu um décimo da anterior. Em sonho,
desesperado, suplicou a Deus que o perdoasse. Imaginava que
aquela miséria de safra era castigo divino por ter dado fim aos
animais. Também em sonho, o Criador lhe respondia: ‘Não o castiguei
nem perdoei, apenas deixei que a natureza seguisse seu curso’. Ora,
o curso natural é simples: cobras engolem sapos. Sem elas, os sapos
aumentam em número. E sapos engolem insetos. Assim, quanto mais
sapos, menos insetos. Diversos insetos são polinizadores, e, sem
eles, há plantas que não se reproduzem. Moral da história: menos
cobra, menos safra! Assim funciona o mundo natural. O que tem a ver
cobra com safra? Tudo! Em verdade, tudo tem a ver com tudo, em
todo o tempo e em todos os lugares. Entretanto a humanidade não
pensa dessa forma. Primeiro, acredita que a natureza é infinita, com
recursos inesgotáveis. Segundo, imagina que existem espécies úteis e
outras completamente inúteis. Terceiro, conclui que, entre as espécies
úteis, os humanos são mais úteis que as demais.

O século XX foi saudado como a era em que a tecnologia e o
progresso industrial seriam capazes de satisfazer as necessidades
materiais, restabelecer a paz social, reduzir as desigualdades. Nos
últimos 50 anos, a produção mundial de grãos triplicou, a quantidade
de terras irrigadas para a agricultura duplicou, o número de
automóveis passou dos 500 milhões, o mesmo acontecendo com
televisores, geladeiras, chuveiros elétricos, lavadoras, secadoras,
computadores, celulares, microondas, fax, videocassetes, CDs,
parabólicas, isopor, descartáveis, transgênicos e outras invenções. As
riquezas produzidas nesse período quintuplicaram. Mas também, nos
últimos 50 anos, o mundo perdeu 20% de suas terras férteis e 20% de
suas florestas tropicais, com milhares de espécies ainda nem
conhecidas. O nível de gás carbônico aumentou 13%. Foram
destruídos 3% da camada de ozônio. Toneladas de materiais
radioativos foram despejadas na atmosfera e nos solos. Os desertos
aumentaram. Rios e lagos morreram por causa da chuva ácida ou de
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esgotos domésticos e industriais. Maravilha-nos esse progresso, mas
as gerações futuras talvez lamentem o quanto se destruiu para isso.
Enquanto hoje o ser humano tem mais bens, é mais pobre em
recursos naturais. A tecnologia nos dá a falsa impressão de que
estamos no controle. Por isso é bonito ser moderno. Feio é ser
natural. Porém a tecnologia é ruim quando nos afasta da natureza. Só
mudaremos isso quando nos reaproximarmos do mundo natural.
Afinal, embora uns ainda não aceitem, o homem é natureza. Amanhã
comemoraremos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Não há data
melhor para começarmos aquilo que o resto das espécies vivas
esperam que façamos. Afinal, o que não fazer já sabemos desde há
muito. Vamos começar! O mundo será, com certeza, melhor!”.

Queremos continuar essa abordagem sobre as questões ambientais
chamando a atenção para a urgência que nos é imposta, neste
momento, diante do ingresso, no mercado globalizado de
consumidores, de amplas parcelas das populações chinesa, indiana e
de vários países do chamado Terceiro Mundo. Amplia-se o consumo
de alimentos e de todos os bens que demandam matéria-prima e
manipulação humana.

Já se sabe por cálculos até antigos, evidenciados e tornados
públicos a partir principalmente da ECO-92, conferência internacional
do meio ambiente que aconteceu no Rio de Janeiro, que o planeta
não suporta essa pressão de produção de consumo estabelecida e
que é impossível universalizar o padrão de consumo dos norte-
americanos e dos europeus para o restante da população mundial.
Dizem que precisaríamos de mais três planetas, Sr. Presidente: dois
que forneçam matéria-prima, como minérios e metais, e um outro para
depósito de lixo, se o padrão de consumo norte-americano fosse
estendido, universalizado para o restante da população mundial.

No Brasil, temos de dialogar com essa realidade. Lamentamos,
como muitos, a saída da Ministra Marina Silva do Ministério do Meio
Ambiente, e não apenas pela sua competência, sua capacidade e
dedicação, mas pelo símbolo da luta que ela representa em defesa da
Amazônia, das populações tradicionais e da diversidade ambiental e
biológica brasileira.

Esperamos conseguir efetivamente aproveitar este momento,
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quando o Brasil pode cumprir uma grande tarefa mundial e ajudar
nessa discussão controversa que é a dos biocombustíveis, e que está
na pauta do mundo inteiro. No último pronunciamento do Presidente
Lula, ele abordou algumas questões centrais. É possível produzir
biocombustível sem utilizar alimentos e, portanto, sem pressionar o
preço destes. É possível produzir biocombustível como se faz aqui no
Brasil, o etanol a partir da cana-de-açúcar, com um balanço
energético altamente positivo, sem subsídios e sem pressionar o
preço dos alimentos nos mercados interno e nacional.

É claro que, agregado a isso, temos outros problemas, daí a
controvérsia, com as amplas áreas ocupadas com a monocultura da
cana-de-açúcar e a expulsão dos agricultores familiares nesse
processo de expansão. A queima da palha da cana-de-açúcar ainda é
uma prática utilizada na grande maioria das lavouras de cana do
Brasil e aqui, em Minas Gerais. Trata-se de um processo em
expansão. Ainda hoje os jornais trazem que, em Minas Gerais, mais
de R$1.000.000.000,00 serão investidos, ainda neste ano, na
implantação de usinas sucroalcooleiras, inclusive na nossa região
Noroeste.

É preciso pensar também, por um lado, em como compatibilizar as
questões ambientais dessa indústria que cresce em razão da
demanda dos biocombustíveis com outras questões de sempre, com o
direito dos pequenos agricultores de produzirem e trabalharem, com a
reforma agrária que ainda precisa ser feita no País. Estamos próximos
de dar um grande salto no desenvolvimento brasileiro, que está em
curso com o desenvolvimento sustentável conduzido pelo governo
Lula, incorporando amplas parcelas da população ao campo da
dignidade humana, da civilidade e do direito a uma vida pela qual
todos lutamos e que desejamos, mas sem ainda resolver problemas
estruturais como a reforma agrária. Como incorporar amplos setores
de assentados da reforma agrária, ou de pequenos agricultores
familiares, também à oportunidade de produzir biocombustíveis?
Como compatibilizar a produção diversificada da agricultura familiar
com a produção de etanol? Como descentralizar a política de
produção de biocombustíveis no Brasil para permitir, por exemplo, a
instalação e o pleno funcionamento das microdestilarias e das
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pequenas destilarias, a fim de democratizar a produção e o acesso à
utilização desses combustíveis? Certamente isso irá baratear o custo
desse combustível, que não precisará ser transportado, porque será
produzido localmente, nas pequenos comunidades.

Sr. Presidente, tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 1.312/2007,
de nossa autoria, que propõe a eliminação gradativa da queima da
palha da cana-de-açúcar. Se de um lado essa queima produz gás de
efeito estufa, joga na atmosfera grande quantidade de CO2,
comprometendo ainda mais o aquecimento global; por outro, essa
palha pode ser reaproveitada e utilizada na produção de energia. O
Estado de São Paulo já tem legislação específica para esse fim. Aqui
em Minas Gerais, apesar das manifestações sucessivas dos órgãos
ambientais do governo, não há nenhuma regulamentação. Temos
uma proposta concreta para regulamentar a questão e solicitamos que
ela possa, de fato, tramitar e ser apreciada. Que Minas Gerais possa
dar uma contribuição efetiva neste momento em que se discute esse
assunto tão importante para a vida de todos nós e para a
sobrevivência da humanidade, na Semana do Meio Ambiente -
amanhã será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Queremos, portanto, trazer também uma preocupação adicional, que
é a necessidade de fazer essa discussão no Plenário. Desde a última
segunda-feira, o governo de São Paulo antecipou as restrições à
queima da palha da cana-de-açúcar nas lavouras daquele Estado. Até
o final do mês de novembro, essa operação não poderá ser feita entre
as 6 e as 20 horas, ou seja, só é permitida à noite. Além disso, será
expressamente proibida quando o índice de umidade relativa do ar
cair para 20%. Vemos que o Estado de São Paulo, preocupado com
esse assunto, restringe mais ainda a queima da palha da cana, e
Minas Gerais não tem nenhuma regulamentação. São Paulo é um
Estado vizinho ao nosso, tendo, portanto, praticamente as mesmas
condições. Mais uma vez, solicitamos à Presidência que nos ajude a
trazer essa discussão a esta Casa e que a proposição possa tramitar.

Sr. Presidente, gostaria de abordar outro assunto e preciso contar
com a compreensão e tolerância de V. Exa. para concluir o nosso
pronunciamento. Ainda sobre as questões ambientais, quero trazer ao
conhecimento de todos uma ação que estamos conduzindo
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pessoalmente na nossa principal base eleitoral, Paracatu. A
Assembléia está promovendo o amplo seminário “Minas de Minas”,
para discutir toda essa problemática da cadeia mineral, buscando uma
regulamentação para o setor no Estado e contribuindo para a
legislação federal, que de fato regulamenta e normatiza a extração
mineral no subsolo brasileiro. Paracatu, cidade que sediou uma das
etapas desse seminário, tem duas grandes empresas mineradoras: a
Rio Paracatu Mineração, do Grupo Kinross, e a Mineração Morro
Agudo, do Grupo Votorantim. Fizemos um panfleto e o distribuímos
em toda a comunidade, Sr. Presidente. Gostaríamos de ler o seu
texto, porque é auto-explicativo.

O título é: “Só a fé e a RPM removem montanhas”. Essa é uma frase
repetida por 20 anos consecutivos, de 1988 a 2008, em cartazes do
Bloco Cultural Pão Moiado, nos carnavais de rua de Paracatu,
demonstrando a preocupação, isto é, demonstrando que essa
abordagem já estava presente desde 1988, de forma explícita, na
nossa comunidade.

Com essa afirmativa, queremos chamar a sua atenção para esses
dois poderes presentes em Paracatu, uma vez que a capacidade de
remover montanhas sempre esteve associada à presença de grande
poder. De um lado, o poder da fé, representado na nossa capacidade
de superar limites e obstáculos, para uma vida feliz e plena. A fé
coletiva que remove montanhas, promove e leva adiante projetos e
propósitos que contemplem a todos. Já a montanha a ser removida
pela fé constitui-se numa estrutura socioeconômica e cultural que nos
impõe uma realidade dura e injusta, em que somos impedidos de ter
acesso à qualidade de vida que as riquezas extraídas das nossas
montanhas nos poderiam proporcionar.

De outro lado, está o poder econômico das mineradoras: a gigante
transnacional RPM-Kinross e a gigante nacional e transnacional Morro
Agudo, do Grupo Votorantim, que exercem o poder de remover
montanhas e extrair lucros exorbitantes sem socializá-los com a
população de Paracatu. Essas empresas também contam com a
proteção de legislação e políticas fiscal e tributária extremamente
favoráveis ao setor de produção mineral. Essa situação é inaceitável.
Há uma frase do político inglês Edmund Burke, que viveu de 1729 a
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1797, que diz o seguinte: “Há um limite depois do qual a tolerância
deixa de ser uma virtude”. Apesar da degradação ambiental e da
concentração de renda, reconhecemos a importância da mineração
para o funcionamento das sociedades atuais e, portanto, defendemos
que as mineradoras continuem trabalhando em nosso Município,
gerando empregos e movimentando a economia local. No entanto, a
população deve ser devidamente compensada, de forma consistente,
que garanta um futuro promissor, para que a cidade continue a
crescer e não entre em colapso depois do fim da atividade minerária e
nem receba de herança, para as futuras gerações, uma impagável
dívida socioambiental. É fundamental que a legislação que rege a
tributação das atividades minerárias seja alterada. E nisso já estamos
trabalhando junto à Assembléia Legislativa, aos membros do
Congresso Nacional, às entidades de classe, aos cidadãos e cidadãs
conscientes da injustiça que ela nos impõe, para que essa riqueza,
que vai acabar daqui a alguns anos, seja partilhada com toda a
população. Enquanto as mudanças não acontecem, é necessário que
as mineradoras façam muito mais por Paracatu e pela população do
que está previsto na lei e do que aquilo que efetivamente estão
fazendo. Queremos medidas preventivas e corretivas que visem ao
desenvolvimento sustentável do nosso Município.

Vamo-nos unir e nos organizar para exigir mais dessas empresas.
Só com a mobilização constante e imperiosa nós, paracatuenses,
daremos um exemplo da poderosa fé coletiva, capaz de remover
montanhas e ver as montanhas removidas, transformadas em
benefício de todos. Nossa fé é nossa capacidade de unir forças e lutar
pelo bem comum.

Nobre Presidente, Deputado João Leite, o senhor que é um
parlamentar ligado ao campo espiritual e religioso aqui nesta Casa,
creio eu que gostaria de saber que fizemos essa abordagem
convocando, mobilizando o povo da nossa comunidade, para utilizar
esse atributo presente no meio do nosso povo, que é um povo
religioso e espiritualizado, para que ele se levantasse e cobrasse, ou
melhor, exigisse uma compensação social à altura dos volumosos
recursos extraídos do subsolo do nosso Município, recursos que têm
ido para muito longe, exportados para o exterior, e muito pouco tem
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ficado e sido destinado a nossa população.
O nosso propósito é desencadear um processo de mobilização

social convencendo as lideranças empresariais, dos trabalhadores,
religiosas, educacionais, políticas, e lideranças do setor público, para
que, juntos, criemos um plano de desenvolvimento sustentável para a
nossa comunidade, um plano que dê conta do fim da exploração das
empresas mineradoras do Município, para que não aconteça o mesmo
que ocorreu em muitas outras cidades de Minas Gerais, em que ficou
um vazio econômico e um passivo ambiental para as futuras
gerações. Portanto, vamos utilizar a nossa fé e a nossa capacidade de
sonhar e projetar um horizonte utópico e de esperança mobilizadora
para conseguir ampliar a qualidade de vida oferecida aos nossos
munícipes.

Gostaria de apresentar algumas propostas que seguem nesse nosso
panfleto. Além da denúncia, essa é função profética. O senhor, como
religioso, sabe que os profetas sempre aliaram a denúncia das
situações iníquas e injustas, que precisavam ser transformadas, ao
anúncio de algo novo e bom, que dependia da participação e
mobilização da comunidade. As propostas são as seguintes. (- Lê:)

1 - Aprofundar os esforços do mandato para promover mudanças na
legislação e políticas fiscal e tributária para o setor mineral, buscando
justiça social; 2 - reversão dos recursos advindos das medidas
compensatórias de natureza ambiental das mineradoras para:
implementação do Parque Estadual de Preservação Ambiental de
Paracatu e sua manutenção - um processo que já está avançado na
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; reparar
os danos ambientais por medidas apontadas pela sociedade;
promover a revitalização histórica e cultural do Município; execução de
monitoramento ambiental permanente das operações e atividades
minerárias, com acompanhamento e controle sistêmico por parte da
comunidade; 3 - instituição de seguro ambiental para as barragens de
rejeitos e constituição, pelas empresas, de um fundo de compensação
socioambiental, judicialmente, para a garantia dos projetos de
fechamento e pós-fechamento das minas; 4 - exigir a indenização dos
investimentos públicos e a cobrança, pelo Município, do IPTU das
empresas mineradoras, devido pela utilização das áreas ocupadas por
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residências que têm sido alcançadas pelas áreas de exploração
minerária e adequar o plano diretor redefinindo o perímetro urbano; 5 -
constituição de um fundo municipal com a totalidade dos recursos da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -
CFEM - e de compensações sociais transferidos pelas mineradoras
para financiar o desenvolvimento sustentável. O fundo deve, sempre
com a participação da comunidade, ser destinado a: melhoria do
sistema municipal de saúde, valorizando a prevenção e a
humanização; investimentos na diversificação da produção, na
formação de uma malha de fornecedores e de formação de mão-de-
obra, como forma de amenizar o impacto econômico do futuro
fechamento das minas e democratizar as oportunidades, ampliando-
as; investimento na indústria do conhecimento, apoiando a expansão
do Cefet e da Unimontes, além da constituição de parcerias com as
Faculdades Atenas, Finon e Tecsoma; - defendemos ainda a
implantação da universidade aberta em Paracatu, em parceria com a
UnB ou com a UFMG, e a implantação da Cidade Digital, com a
disponibilização da internet em banda larga, gratuitamente para toda
comunidade -; apoio à formação continuada de educadores da rede
municipal de ensino e implantação de metodologia para desenvolver
competências múltiplas dos educandos; investir no desenvolvimento
da indústria do turismo, aproveitando o nosso imenso potencial e a
proximidade de Brasília, o maior mercado consumidor de turismo do
País; 6 - ampliar e organizar o já iniciado movimento social com a
participação de trabalhadores, empresários, educadores, religiosos,
organizações sociais e setor público para promover a cidadania ativa,
conscientizar e mobilizar a sociedade para elaborar e conduzir a
implantação do plano de desenvolvimento sustentável para o
Município; 7 - exigir o compromisso, por parte dos candidatos a
Prefeito e Vereadores, independentemente de vinculacão partidária,
de cumprirem estas e outras propostas que visem à redenção do povo
paracatuense nas questões de cunho socioeconômico e cultural,
livrando o Município de uma possível decadência futura”.

Portanto, Sr. Presidente, são essas as propostas locais para
caracterizar as nossas ações no campo ambiental nesta Semana do
Meio Ambiente. A partir desse exemplo de mobilização - que



229

esperamos seja coroado de êxito, de sucesso e com resultados
positivos e palpáveis para a promoção do desenvolvimento
sustentável da nossa comunidade -, com essa ação iniciada em
Paracatu e as propostas que sairão consolidadas do seminário “Minas
de Minas”, que pretendemos sistematizar, queremos inspirar e animar
outras comunidades que também têm mineração - muitas em minas a
céu aberto e próximas às cidades, como é o caso da nossa
comunidade. Que possamos, nesse tempo de preocupação ambiental,
readequar a nossa legislação para que uma parcela efetiva desse
patrimônio, dessa riqueza do povo brasileiro, que são os nossos
minérios, possa ser efetivamente aplicada e investida na promoção da
vida do povo brasileiro.

Desde a chegada dos europeus a este país, há pouco mais de 500
anos, somos explorados nesse aspecto. Basta vermos a quantidade
de transnacionais que estão no nosso solo, no nosso país, extraindo
essa riqueza de maneira muito facilitada, com uma legislação muito
favorável, e transferindo-a para além-mar. É mais do que o momento
de recuperarmos aqui, nas nossas Minas Gerais, o brado, o vigor
muito bem representado na figura de Tiradentes, para que possamos
empunhar novamente essas bandeiras e trazer à tona esse desejo,
ainda não realizado, de promover justiça a partir das riquezas do
subsolo brasileiro. 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 extraordinária de
amanhã, dia 5, às 9 horas, e para a especial também de amanhã, às
20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA
REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 28/5/2008

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Antônio Júlio, Luiz Humberto Carneiro e Wander Borges, 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 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.
Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados
Antônio Júlio, Luiz Humberto Carneiro e Wander Borges em que
solicitam a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da
Comissão por até 30 dias. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Elisa Costa - Antônio Júlio.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 28/5/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Ana Maria Resende (substituindo esta ao
Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD)
e o Deputado Inácio Franco (substituindo o Deputado Agostinho
Patrús Filho, por indicação da Liderança do BSP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento 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 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 15/2007, 2.096/2008 e 1.705/2005 (Deputada Ana Maria
Resende); 1.895/2007 e 2.212 e 2.213/2008 (Deputado Inácio
Franco). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 15/2007 e 2.096/2008 (relatora:
Ana Maria Resende). 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
1.705/2005 (relatora: Deputada Ana Maria Resende) e 1.895/2007 e
2.212 e 2.213/2008 (relator: Deputado Inácio Franco). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar - Gláucia Brandão.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e os Deputados Antônio Carlos Arantes
e Domingos Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.349/2008 (Deputado Domingos Sávio);
2.341/2008 (Deputada Elisa Costa); 1.791/2007, 2.329, 2.337, 2.362 e
2.363/2008 (Deputado Antônio Carlos Arantes), em turno único.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 342/2007, na
forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Carlos
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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 82, 1.652 e 1.765/2007 e 2.109/2008, este com a
Emenda nº 1, 2.169, 2.240, 2.249, 2.273, 2.308 e 2.309/2008
(relatora: Deputada Elisa Costa); 1.868/2007 e 2.250, 2.284, 2.290,
2.304 e 2.306/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); 2.127,
2.136, 2.223, 2.226, 2.227, 2.228, 2.247 e 2.257/2008 (relator:
Deputado Walter Tosta); 2.241, 2.244, 2.259, 2.312 e 2.320/2008
(relator: Deputado Domingos Sávio), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.444 e 2.445/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 250, 999, 1.041,
1.754, 1.862, 1.908 e 1.955/2007, 1.997, 2.009, 2.016, 2.018, 2.026,
2.052, 2.056, 2.060, 2.066, 2.067, 2.068, 2.099, 2.102, 2.105, 2.108,
2.119, 2.121, 2.135, 2.144, 2.147, 2.151, 2.156, 2.161, 2.167, 2.171,
2.183, 2.185, 2.186, 2.188, 2.190, 2.204, 2.205, 2.206, 2.208, 2.209 e
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 da Deputada Ana
Maria Resende em que solicita seja realizada audiência pública para
debater a defasagem da tabela de procedimentos relativos ao
pagamento dos conveniados dentistas do Ipsemg. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Walter Tosta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM Nº 197/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
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Relatório
O Governador do Estado, no uso da competência que lhe confere o

inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, enviou a esta Casa, por
intermédio da mensagem em epígrafe, 14 processos administrativos
de legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete ao presente órgão colegiado, nesta fase preliminar dos
trabalhos, examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
Por intermédio da Mensagem nº 197/2008, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa 14 processos de legitimação de lotes de
terras devolutas rurais, situados nos Municípios de Araçuaí,
Montezuma, Rio Pardo de Minas e Vargem Grande do Rio Pardo,
todos com área superior a 100ha e devidamente instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG –, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado atribui à
Assembléia Legislativa a competência privativa de aprovar,
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública, com as
seguintes ressalvas: a) a legitimação de terras devolutas situadas no
perímetro urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada
a 500m² e 2.000m², respectivamente; b) a alienação ou concessão de
terra pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado
em lei; c) a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais; d) em
ação judicial discriminatória, limitada a área de 250ha, cumprida sua
função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, e
devolução, pelo ocupante, da área remanescente; e e) a alienação ou
a concessão de terras públicas e devolutas rurais com área de até
100ha.

Cabe observar ainda que o § 6º do art. 247 permite a alienação de
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terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250ha “a
quem torná-la economicamente produtiva e comprovar sua vinculação
pessoal com ela”. Isso significa que o posseiro, considerado
individualmente, poderá legitimar gleba com área de até 250ha,
mesmo que o respectivo processo administrativo, instruído pelo Iter,
trate também de legitimação de posse de demais beneficiários e o
somatório das áreas das glebas - sempre contíguas - ultrapasse o
limite constitucional de 250ha.

Assim o fez com relação a dois processos: um deles refere-se à
gleba situada na Fazenda São Camilo, situada no Município de Rio
Pardo de Minas, cuja área de 363,2426ha deverá ser dividida
igualmente entre Eugênio Freire Almeida e Nelmar Freire Neto. A
outra gleba, situada na Fazenda Água Boa, no mesmo Município, com
519,6479ha, deverá ter como beneficiários Brasilino Martins de Melo,
Cleidson Amorim e João Paulo Martins de Melo, cabendo-lhes,
respectivamente, as áreas de 205,0000ha, 107,6479ha e 207,0000ha.
Dessa forma, em qualquer caso, o posseiro terá direito a área superior
a 100ha e inferior ao limite constitucional.

O mesmo procedimento foi adotado relativamente à porção de terra
situada na Fazenda João Correia, em Rio Pardo de Minas, com
325,7985ha, Entretanto, neste caso, a área deverá ser repartida entre
oito posseiros, o que resulta em 40,7248ha a cada um. Assim sendo,
as legitimações de posse dessa gleba prescindem de autorização
legislativa, em obediência à determinação da alínea “b” do inciso
XXXIV do art. 62 da Carta mineira, que ressalva a necessidade de
autorização legislativa para alienação de terra devoluta rural com área
de até 100ha. Em função disso, tal gleba não integrará o projeto de
resolução apresentado ao final deste parecer.

Esclareça-se que a tramitação de todos processos far-se-á mediante
a aplicação da Lei nº 11.020, de 1993, que dispõe sobre terras
públicas e devolutas estaduais.

Em atendimento ao preceituado na Decisão Normativa da
Presidência nº 18, apresentamos projeto de resolução, redigido ao
final deste parecer, que aprova as devidas alienações, cujas
especificações atendem rigorosamente ao disposto nos respectivos
autos de processos administrativos.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2008)  foi publicada no “Diárido do Legisltivo”
de 6.6.2008.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Padre João, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Chico Uejo -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.278/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela visa

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.

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 2.278/2008 pretende 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,
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que tem como finalidade precípua promover o combate à dependência
química, viabilizando caminhos para a recuperação, o bem-estar e a
reintegração de dependentes residentes no Município onde se
localiza.

Realiza também importante trabalho de esclarecimento à sociedade
e aos familiares sobre a conduta que se deve adotar com os
dependentes químicos. Isso é feito principalmente por meio de
publicações, palestras e reuniões.

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

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

nº 2.278/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.351/2008

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Iguatama, com sede no Município de Iguatama.

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 2.351/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Radiodifusão de Iguatama, que tem
como finalidade precípua produzir programas culturais, educativos e
informativos de interesse da comunidade local.

Dessa maneira, presta serviços de utilidade pública e estimula a
prática do lazer e da cultura, promovendo o melhor convívio social.
Além disso, contribui para o aperfeiçoamento profissional de
jornalistas e radialistas e divulga valores éticos indispensáveis à
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organização da sociedade.
Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.351/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Djalma Diniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.357/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais do Projeto de Assentamento da Fazenda Morro Alto I - II - III,
com sede no Município de Ibiá.

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 2.357/2008 pretende 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, que tem como finalidade precípua desenvolver atividades que
possam contribuir para o fomento e a racionalização da agropecuária,
visando ao fortalecimento econômico e social do homem do campo.

Para a consecução de suas metas, constrói ou aluga bens móveis e
imóveis necessários a suas instalações administrativas, tecnológicas e
de armazenamento; promove o transporte, o beneficiamento, a
industrialização e comercialização da produção agrícola; firma
convênios com entidades públicas e privadas para subsidiar suas
iniciativas. Além disso, proporciona a seus associados atendimento
nas áreas de saúde, educação e lazer; oferece aos mais carentes
serviços de assistência social.
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Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.357/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.364/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pescadores e
Aqüicultores de Boa Esperança – Assopesca –, 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 2.364/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pescadores e Aqüicultores de Boa Esperança,
entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo central
desenvolver a piscicultura nos Municípios de Boa Esperança, Campo
do Meio, Campos Gerais, Coqueiral, Guapé, Ilicínea, Nepomuceno,
Santana da Vargem e Três Pontas.

Para tanto, incentiva a prática da pesca produtiva, sem agredir a
natureza e preservando a fauna e a flora; colabora na produção,
industrialização e comercialização dos produtos de seus associados e
estimula a agregação de valor a estes; orienta os pescadores na luta
por seus direitos; promove debates sobre temas de interesse por meio
de cursos, palestras, seminários e outros meios; e desenvolve
projetos a fim de melhorar a renda e as condições de moradia, saúde,
educação, transporte e segurança de seus integrantes.

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 2.364/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.372/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 12.692, de
17/12/1997, que declara de utilidade pública o Conselho Particular
Nossa Senhora da Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Jabuticatubas.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 15/5/2008, 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 2.372/2008 pretende alterar o art. 1º da Lei nº

12.692, de 1997, que declara de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora da Conceição da Sociedade de São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Jabuticatubas, com o objetivo de
adequá-lo à alteração estatutária, ocorrida em dezembro de 2007, que
mudou o nome da entidade para Lar dos Idosos São Jerônimo da
Sociedade de São Vicente de Paulo.

Importa ressaltar que tal entidade continua com as mesmas
características e finalidades, cumprindo, portanto, os requisitos
exigidos pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de
utilidade pública.

A proposição em tela visa, pois, sanar o conflito existente entre a
atual razão social da entidade e a anterior, constante na Lei nº 12.692.
Assim, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe
sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado.
Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei pode ser
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modificada por meio de nova redação, acréscimo ou revogação de
dispositivo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.372/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.383/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em análise

tem por objetivo instituir o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual
de Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.383/2008 pretende instituir o Dia do Auditor

Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, a ser comemorado
anualmente em 21 de setembro.

Com referência à atividade legislativa, a Constituição da República,
no art. 22, enumera as matérias sobre as quais a competência de
legislar está reservada privativamente à União e, no art. 30, indica
aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local, devem
ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado, segundo o § 1º do art. 25,
ficam reservadas as competências que não lhe sejam vedadas. Infere-
se, à luz dos dispositivos mencionados, que o Estado membro pode
legislar sobre o tema em análise.

No que concerne ao exame da competência de deflagração do
processo legislativo, esclarecemos que o art. 66 da Carta mineira não
relaciona o assunto em tela como de iniciativa reservada à Mesa da
Assembléia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do
Ministério Público ou do Tribunal de Contas. Portanto, não há óbice à
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sua apresentação por membro desta Casa.
No entanto, cabe-nos trazer à baila o parágrafo único do art. 1º da

proposição que determina aos órgãos públicos responsáveis pela
coordenação e pela implementação da política estadual de tributação,
fiscalização e arrecadação tributária ficarem incumbidos de realizar e
divulgar campanhas e eventos que visem à valorização do profissional
Auditor Fiscal da Receita Estadual junto à sociedade.

De acordo com a alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição do
Estado, é matéria de iniciativa privativa do Governador a criação,
estruturação e extinção de secretaria de Estado, órgão autônomo e
entidade da administração indireta. Assim, a organização da
administração direta do Estado é feita por meio de lei ordinária ou
complementar, de autoria do titular do Poder Executivo, em que são
estabelecidas suas competências e seus campos de atuação. Dessa
forma, o referido dispositivo, ao criar atribuição para órgãos da
administração direta do Estado, estabelece mandamento que se
insere no campo de iniciativa reservada ao Governador.

Para sanar tal impropriedade, apresentamos a Emenda nº 1, a ser
formalizada na parte conclusiva deste parecer, a qual suprime o
parágrafo único do art. 1º.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.383/2008 com
a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

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

2.386/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio às
Vítimas de Violência - Amavi -, com sede no Município de Lagoa da
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Prata.
A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2008 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 2.386/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Apoio às Vítimas de Violência, com
sede no Município de Lagoa da Prata.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
57 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será doado a entidade congênere, com personalidade jurídica; e no
art. 59, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
bonificações ou vantagens.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise,
apresentamos a Emenda nº 1 na parte conclusiva deste parecer, que
dá nova redação ao art. 1º, para 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 2.386/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

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

de Apoio às Vítimas de Violência - Amavi -, com sede no Município de
Lagoa da Prata.”.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.387/2008
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 Jaibense de
Apoio ao Menor - Ajam -, com sede no Município de Jaíba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2008 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 2.387/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Jaibense de Apoio ao Menor, com sede no Município de
Jaíba.

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. 51 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas; e o art. 55 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 2.387/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -
Sebastião Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.391/2008

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 o Instituto Catauá,
com sede no Município de Cataguases.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2008 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 2.391/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Instituto Catauá, com sede no Município de Cataguases.
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. 19, que ela
não remunera as atividades de seus Diretores, Conselheiros e
associados; e, no art. 33, 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 2.391/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 578/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria da Comissão de Participação Popular, o projeto em

epígrafe, originado do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.809/2006, acrescenta dispositivo à Lei nº 14.697, de 30/7/2003, que
institui o programa Primeiro Emprego no Estado.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social opinou pela aprovação do projeto.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer, em
obediência ao art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela prevê sanção para os casos de descumprimento

do disposto no art. 3º da Lei nº 14.697, de 2003, o qual estabelece
preceitos a serem observados pelas empresas, relativos ao estágio
remunerado, do Programa Primeiro Emprego, no Estado de Minas
Gerais.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que o referido
Programa possui muitas normas e nenhuma penalidade e que a
proposta em tela efetivamente aperfeiçoa a lei, não encontrando
nenhum obstáculo jurídico a sua tramitação, seja de natureza formal,
seja de natureza material.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social enfatizou
que a sanção, conquanto não seja atributo constitutivo da norma, é
elemento de grande importância para a efetividade da política pública
a que se liga o projeto. Assim sendo, a inclusão de sanção no
Programa Primeiro Emprego corrige omissão específica. Essa
Comissão elogiou, também, a contribuição dada pelo evento
Parlamento Jovem, desenvolvido nesta Assembléia Legislativa pela
Comissão de Participação Popular, para a democracia participativa e
o processo de elaboração das leis.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário a aprovação do projeto
não apresenta óbices, pois não causa impacto nas contas do Estado
nem fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao contrário, devolve aos
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cofres públicos estaduais os valores ressarcidos às empresas que
aderiram ao programa e que violaram a norma do art. 3º da Lei nº
14.697, de 2003. Esses valores também serão acrescidos de multa de
até 100% sobre o valor apropriado indevidamente pelas empresas
infratoras. O projeto aprimora de forma inequívoca a legislação em
vigor, criando um instrumento eficaz para repressão a abusos na
utilização dos recursos da política pública relativa ao Programa
Primeiro Emprego. O projeto deve, portanto, prosperar nesta Casa.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 578/2007.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.979/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça do Estado 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 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.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer sobre a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 102, inciso I,
alíneas “a” e “b”, do Regimento Interno, emitir parecer sobre o mérito
da proposição.

Fundamentação
A proposição em exame propõe o reajuste da tabela de vencimentos

dos servidores do Ministério Público do Estado por meio da alteração
do valor do multiplicador que, aplicado ao índice fixado para o padrão
de vencimento de cada nível da tabela, resulta no valor do
vencimento.

Esta sistemática foi adotada para a remuneração dos servidores do
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Quadro Auxiliar do Ministério Público por meio da Lei nº 13.436, de
30/12/99, e está também presente nas leis que fixam os vencimentos
dos servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e desta
Casa Legislativa.

Por meio da proposição em análise, pretende-se, também, instituir a
adoção de multiplicadores diferenciados para cada nível da carreira,
de forma a garantir mecanismos de produtividade e estímulo para os
servidores, evitando a evasão de servidores qualificados dos quadros
daquela instituição.

Conforme consta na resposta do Procurador-Geral de Justiça a
pedido de diligência da Comissão de Constituição e Justiça, o reajuste
médio a ser concedido aos servidores é de 15,14%, o que assegura
que o órgão permanecerá dentro do limite de despesas previsto na Lei
de Responsabilidade Fiscal.

O projeto propõe, também, a alteração da denominação do cargo de
Técnico do Ministério Público para Analista do Ministério Público, para
adequação à nomenclatura adotada em outros órgãos e Estados.

Assegura, ainda, 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. A opção
pelo vencimento do cargo ou por uma percentagem sobre o
vencimento do cargo em comissão é medida adotada pelos Poderes
do Estado e objetiva valorizar o exercício de cargos considerados,
dentro de uma estrutura organizacional, de elevada responsabilidade.
Tal opção corresponde a um estímulo pecuniário para que o servidor
efetivo assuma funções de chefia, direção e assessoria no órgão, o
que é previsto no art. 37, V, da Constituição Federal.

Todavia, o projeto em análise concede tal opção somente aos
servidores que ocupam cargo em comissão com padrão de
vencimento igual ou superior ao MP-71. Assim, determinados cargos
do Grupo de Assessoramento, previstos no Anexo III da Lei nº 16.180,
de 16/6/2006, não serão contemplados com tal opção. Embora tal
medida possa configurar desigualdade entre os servidores ocupantes
de cargos de provimento em comissão, o Ministério Público informa
que pretende conceder essa opção aos cargos que possuem
competências gerenciais fundamentais na implementação da política



248

administrativa e de estratégias de suas ações institucionais.
Consideramos, assim, diante dos argumentos apresentados, que a
medida se justifica pela conveniência administrativa de que se reveste
no contexto da estrutura orgânica daquele órgão.

No curso da tramitação do projeto, foi apresentado pelo Ministério
Público um substitutivo que propõe alterações substanciais na
proposição. Entre elas, pode-se destacar a alteração da jornada de
trabalho, que passaria a ser de 35 horas semanais. Atualmente,
existem duas jornadas de trabalho naquele 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 no art. 20 da Lei nº 14.323, de 20/5/2002.

Tal medida foi amplamente discutida no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça, que ressaltou, enfaticamente, que a redução
de carga horária para os servidores que cumpriam 40 horas semanais
não pode redundar em diminuição do “quantum” das respectivas
remunerações. O princípio constitucional da irredutibilidade de
vencimentos do servidor público deve ser observado. Para resolver tal
questão, o Ministério Público encaminhou a esta Casa ofício
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 a remuneração reduzida em função da alteração da carga
horária. Informa o Parquet que esta modificação é suficiente para
garantir a não-redução dos vencimentos do servidor que cumpre
jornada de 40 horas semanais.

Ressalte-se, também, que o substitutivo apresentado pelo Ministério
Público estabeleceu limite de vagas para o desenvolvimento do
servidor na carreira, nos termos de resolução do Procurador-Geral de
Justiça. Esta sistemática de evolução na carreira foi adotada por
aquele órgão nos termos do art. 8º da Lei no 11.181, de 10/8/93, e não
vinha mais sendo aplicada nos termos da lei, uma vez que estabelecia
a existência de cargos por classe. Embora a instituição de vagas
tenha sido suprimida nos planos de carreira dos servidores de outros
órgãos e Poderes do Estado, consideramos ser ela possível desde
que embasada em critérios que levem em consideração o mérito
funcional do servidor, objetivamente apurado. É o que prevê o inciso
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IV do § 1º do art. 30 da Constituição Estadual.
Por fim, ressaltamos que, para adequar o projeto à técnica

legislativa, bem como aos ditames constitucionais, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que aperfeiçoou
muito o projeto e acolheu as propostas consignadas no substitutivo do
Ministério Público.

Julgamos que a proposição, nos termos do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, atende aos preceitos da
administração pública e busca aumentar a eficiência dos serviços
prestados pelo Ministério Público, órgão que desenvolve funções
essenciais para a defesa da ordem jurídica e para o regime
democrático do Estado.

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

nº 1.979/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - Inácio

Franco - Domingos Sávio - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.064/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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 que possam ser operados por pessoas portadoras de
necessidades especiais e dá outras providências.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Por seu turno, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social opinou pela aprovação do projeto, na forma desse Substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em comento estabelece que as unidades da
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administração direta e indireta do Estado deverão possuir pelo menos
um equipamento de telecomunicação e um de informática adaptados
de forma a que possam ser utilizados por pessoas portadoras de
deficiência auditiva e visual.

O autor, em sua justificação, alega que o projeto de lei tem por
objetivo efetivar o exercício de um direito já conquistado pelo portador
de deficiência, qual seja o de ocupar 10% das vagas disponíveis nos
concursos públicos. Para o exercício de suas funções no serviço
público é fundamental que existam os meios para que essas pessoas
possam realizar o seu ofício com magnitude.

A Comissão de Constituição e Justiça verificou que o projeto
necessitava de modificações, considerando o custo que representaria
para o Estado equipar todas as unidades da administração com os
mencionados equipamentos. Observou essa Comissão que seria
melhor levar em conta a demanda existente, o que definiria quais
unidades necessitam ser equipadas e qual a quantidade de
equipamentos seria necessária para atender cada unidade. Assim,
optou essa Comissão por apresentar o Substitutivo nº 1, que
acrescenta dispositivo à Lei nº 8.193, que dispõe sobre o apoio e a
assistência às pessoas deficientes, e dá outras providências.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
considerou o Substitutivo nº 1 oportuno e conveniente, visto que
possibilita a efetivação da proposta em consonância com a demanda
localizada, além de estar de acordo com a técnica legislativa, em
especial com a consolidação das normas.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,
c/c o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, qual seja
analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que o
aperfeiçoamento introduzido pelo Substitutivo nº 1 reduz o
investimento que o Estado terá que fazer, o que nos leva a crer que os
benefícios dessa medida suplantarão amplamente os seus custos.
Vale lembrar que tais equipamentos são fundamentais para a
eficiência desses servidores no desempenho de suas funções, o que
pode representar maior produtividade e conseqüente redução de
custos de mão-de-obra.

No que tange aos custos, deve–se lembrar que, para a adaptação
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dos equipamentos, serão necessários sintetizadores e leitores de voz.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveu um sistema
que foi industrializado e hoje é vendido por menos de 100 dólares.1

O projeto apresenta, assim, uma excelente relação custo/benefício.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.064/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de

Andrada - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.101/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto em epígrafe “dispõe
sobre a destinação dos valores provenientes de multas aplicadas a
agente público, Município ou a qualquer pessoa física ou jurídica de
natureza privada, em virtude de condutas ou atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2008 e
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.

Cumpre-nos agora examinar a matéria nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A Constituição Federal trata da matéria financeira e orçamentária

com mais de um enfoque. No art. 24, I, §§ 1º a 4º, é ela incluída entre
aquelas de competência legislativa concorrente da União e dos
Estados, cabendo à primeira estabelecer “normas gerais” e ao
segundo editar normas suplementares, para atender a suas
peculiaridades. No caso, a função do comando constitucional
relaciona-se com a afirmação da forma federativa do Estado brasileiro,
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de demarcação do espaço de atuação de cada ente político e de sua
respectiva autonomia administrativa e financeira, assegurada nos
termos do art. 18 da mesma Constituição.

No art. 165, I a III, a norma constitucional estabelece a competência
privativa do Poder Executivo, nas três esferas de governo, para
deflagrar o processo legislativo em matéria financeira e orçamentária
da lei do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO - e da Lei Orçamentária Anual - LOA.
Trata-se de regra que densifica o princípio da separação dos Poderes,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Cumpre
lembrar que o processo legislativo de formação das leis
complementares e ordinárias é regido pelo princípio da iniciativa
legislativa concorrente, e as regras de iniciativa privativa nele
estabelecidas devem ser interpretadas de forma restritiva.

No art. 167, são estabelecidas regras materiais de conduta para o
administrador público, como a vedação de início de programa ou
projeto não incluído na Lei Orçamentária e a realização de despesa ou
a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais.

Diante desse quadro normativo, dois questionamentos se impõem
em face do projeto em exame. O primeiro é saber se a medida contida
no projeto não vulnera o ordenamento constitucional do ponto de vista
material. Pretende-se destinar aos Municípios 70% da receita
arrecadada pelo Estado com a cobrança de multas por infração
ambiental. O segundo é saber se os membros desta Casa estão
constitucionalmente autorizados a deflagrar o processo legislativo
nessa hipótese.

Na classificação estabelecida pela Lei Federal nº 4.320, de 1964,
Receita Corrente é gênero do qual a receita de multa é apenas uma
espécie. Essa lei não define receita. Limita-se, tão-somente, a
determinar e estabelecer uma classificação econômica.

Do ponto de vista da doutrina, receita significa a entrada de recursos
financeiros, oriundos de fontes diversificadas, em vista do poder de
império da entidade de direito público interno, mo é o caso dos tributos
e das multas, e do poder de gerir o patrimônio do ente estatal, como é
o caso dos aluguéis, da alienação de bens, da cessão onerosa, etc.
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Constitucionalmente, as receitas de impostos não podem ser
vinculadas a órgão, fundo nem despesa. Trata-se de vedação
expressa na Lei Maior. As exceções ao princípio da não-vinculação de
recursos de impostos são estabelecidas taxativamente no Texto
Constitucional. No caso dos Estados e do Distrito Federal, admite-se,
também. a vinculação de parte de sua receita orçamentária a
entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica. Em Minas Gerais, foi fixado o percentual de 1% da receita
orçamentária corrente ordinária do Estado, a ser repassado em
parcelas mensais equivalentes a 1/12 no mesmo exercício, conforme
se vê da redação do art. 212, “caput”, da Constituição Estadual.

Por serem de sua essência, as receitas derivadas da cobrança da
espécie tributária taxa destinam-se ao custeio da prestação de
serviços públicos e ao exercício do poder de polícia administrativa,
conforme se depreende da leitura do art. 145, II, da Lei Maior, a seguir
transcrito:

“Art. 145 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
poderão instituir os seguintes tributos:

(...)
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos e específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;”.

Portanto, tais receitas, por natureza, são vinculadas ao custeio da
máquina administrativa.

A Constituição Federal veda, também, a transferência voluntária de
recursos e a concessão de empréstimos, mesmo por antecipação de
receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições
financeiras, para fins de pagamento de despesas com pessoal ativo,
pessoal inativo e pensionistas das três esferas de governo. A
proibição está prevista no seu art. 167, X. Proíbe, também, a utilização
dos recursos provenientes das contribuições sociais para a realização
de despesas distintas do pagamento dos benefícios do regime geral
da Previdência Social.

Esclareça-se, desde logo, a inexistência de outras proibições
expressas no Texto Constitucional relacionadas com a utilização ou a
vinculação de receita. Assim, é de concluir, em tese, que o poder
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público dispõe de certa margem de discricionariedade no trato de
algumas espécies de receitas. Exemplo disso são as hipóteses de
transferência voluntária não vedadas constitucionalmente.

Como se sabe, as receitas de multas administrativas são
alimentadas por duas fontes. A primeira, em razão do
descumprimento de cláusula de contrato administrativo celebrado pela
administração pública com terceiro. A segunda decorre da aplicação
de sanção por infração à legislação do Estado, como é o caso da
tributária, da de meio ambiente, da de vigilância sanitária, entre outros
diplomas legais. Com efeito, o leque de possibilidades de aplicação de
multa por infringência legal se dá segundo a competência material
legislativa de cada ente federado, em face da divisão de atribuições
estabelecidas na Constituição da República.

Dessa espécie de Receita Corrente – multa administrativa –, de
plano descartamos a possibilidade de afetação dos recursos oriundos
de multa por infração à legislação tributária e de descumprimento de
cláusula de contrato administrativo.

No caso dos tributos, vislumbramos duas objeções. A primeira se
refere ao princípio segundo o qual o acessório segue o principal.
Independentemente de aplicação de multa, o principal, isto é, o
próprio tributo, que é autônomo, não decorre de ato ilícito do
administrado. Assim, a receita de multa do ilícito tributário somente
subsiste em virtude da obrigação de recolhimento das espécies
tributárias. Ora, se o principal não é devido, também não é devida a
multa; - portanto, multa de tributo e o próprio tributo são
indissociáveis, ainda que se trate de multa acessória, como aquelas
relacionadas com a escrituração fiscal. Nesse sentido, o Código
Tributário Nacional assim dispõe:

“Art. 113 - A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1º - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador,

tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e
extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º - A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância,
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converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade
pecuniária”.

A segunda objeção se deve à distribuição compulsória de receita
tributária entre os entes federados, como é o caso do ICMS e do
IPVA, nos termos do art. 158, parágrafo único, da Constituição
Federal. Para fins de cálculos de repasse dessa receita, os valores
arrecadados com multa, inclusive de mora, são levados em
consideração. O art. 1º da Lei Complementar Federal nº 63, de 1990,
estabelece textualmente:

“Art. 1º - As parcelas pertencentes aos Municípios do produto da
arrecadação de impostos de competência dos Estados e de
transferência por estes recebidas, conforme os incisos III e IV do art.
158 e inciso II e § 3º do art. 159, da Constituição Federal, serão
creditadas segundo os critérios e prazos previstos nesta Lei
Complementar.

Parágrafo único - As parcelas de que trata o ‘caput’ deste artigo
compreendem os juros, a multa moratória e a correção monetária,
quando arrecadados como acréscimos dos impostos nele referidos.”.

Quanto às receitas de multa por violação de contrato administrativo,
a objeção se impõe por obviedade. Trata-se de um acordo de
vontades, e o poder público dispõe de certas prerrogativas e de
supremacia nessa relação. Como os termos do pacto são ajustados
pela administração pública, nas três esferas de Poder, a receita de
multa é, por sua natureza, afetada ao próprio objeto do contrato, vale
dizer à satisfação do interesse público objetivado pelo poder público
com o acordo de vontades. Por essa razão, devemos prestigiar os
princípios da independência dos Poderes, da autonomia gerencial e
da eficiência administrativa.

Já em relação às demais receitas de multa, não vislumbramos óbice
à sua afetação. Tanto é assim, que os valores arrecadados pelo poder
público em decorrência de violação à legislação de meio ambiente são
destinados aos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Meio
Ambiente – Sisema. A Lei nº 7.772, de 1980, assim dispõe no § 4º do
seu art. 16-B:

“Art. 16-B - (...)
§ 4º - O valor referente às multas arrecadadas com a aplicação de
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penalidades administrativas previstas nesta Lei constituirá receita
própria da entidade vinculada à Semad responsável pela fiscalização
e lavratura do respectivo auto de infração.”.

Nessa mesma linha, observamos a regra do art. 320 do Código de
Trânsito Brasileiro:

“Art. 320 - A receita arrecadada com a cobrança das multas de
trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de
tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Parágrafo único - O percentual de cinco por cento do valor das
multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na
conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação
de trânsito.”. (Grifo nosso.)

Receita de multa administrativa é, por natureza, extravagante e
indesejável. É extravagante porque, além de ser de difícil
mensuração, trata-se de um recurso não perseguido pelo poder
público como mecanismo de arrecadação financeira para fazer face às
suas despesas ordinárias. É indesejável porque representa o
resultado do desvio de conduta do administrado, pessoa física ou
jurídica. Por isso, podemos afirmar, em abstrato, que, quanto menor
for essa receita, maior será o grau de efetividade e eficiência da
legislação pertinente.

Não obstante essa característica negativa da receita de multa, os
atributos da vinculação de receita de multa administrativa, da
perenidade da regra e da utilização da ferramenta lei ordinária são
comuns nos arts. 16-B e 320 mencionados.

No primeiro caso, a receita é afetada a órgão ou entidade
responsável pela fiscalização e lavratura do auto de infração; no
segundo, o recurso é destinado, na sua maior parte, para aplicação
em fins determinados. Em todas as duas situações, os valores
deverão ser repassados compulsoriamente e por tempo
indeterminado.

A Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal -, admite a transferência voluntária de receita de um ente
federado para outro, nos seguintes termos:

“Art. 25 - Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital
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a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou
assistência financeira, que não decorra de determinação
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.”.
(Grifos nossos.)

Vê-se, portanto, que, expressamente, essa lei não proíbe ao Estado,
à União ou ao Município promover transferência de receita corrente
entre si, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira.
Nessa hipótese, o repasse de recursos, que não é obrigatório, deve
ser disciplinado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa
legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, por imposição dessa
mesma lei.

Todavia, a proposição em exame não cuida dessa espécie de
transferência. No projeto, o repasse de recursos é obrigatório.

Como vimos, os recursos de receita de multa administrativa por
infração à lei foram afetados a órgãos, entidades ou aplicação na Lei
Estadual nº 7.772, de 1980, e no Código de Trânsito Brasileiro, de
forma perene, medida incompatível com as leis de prazo determinado.

Ao comentar a transferência de receita a que se refere o § 2º do art.
12 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, José Teixeira Machado Júnior e
Heraldo da Costa Reis salientam o seguinte:

“As transferências podem ser:
- de origem constitucional, como as indicadas nos arts. 157 ao 159 e

162, §§ e incisos, da atual Constituição do Brasil;
- decorrentes simplesmente de autorizações orçamentárias, se

incluídas no orçamento sem vinculação a uma disposição legal prévia;
- de origem legal, se criadas por uma lei ordinária;
- decorrentes de convênios e, neste caso, a aplicação do seu

produto obedecerá à cláusula que dispõe sobre o seu objetivo.
Podem ainda ser correntes ou de capital. As Transferências

Correntes são definidas no parágrafo em análise e possuem as
seguintes características básicas:

- não correspondem a uma contraprestação direta e imediata em
bens e serviços: transferências de assistência e previdência;

- destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito
público ou privado, tais como as contribuições e as subvenções. Em
relação a estas serão observadas as normas dos arts. 16 e 19 desta
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lei. Evidentemente, aqui há a contraprestação em bens e/ou
serviços.”. (“A Lei 4.320 Comentada”, 27ª ed., IBAM, 1996, p. 40-41).
(Grifo nosso.)

Com base no transcrito comentário e no art. 25 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, constata-se a existência de duas categorias
distintas de transferência de receita de um ente federado para outro:
voluntárias e obrigatórias.

As transferências voluntárias, como o próprio nome diz, decorre de
uma autorização legislativa, prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, e os recursos financeiros para atender a essas
despesas serão consignados na Lei Orçamentária Anual. Nesse caso,
o administrador dispõe de faculdade para promover o repasse da
receita, mediante a celebração de convênio, que deverá observar as
exigências estabelecidas na Constituição da República, na respectiva
LDO, no art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e na
Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal do respectivo ente
federado.

As transferências serão compulsórias quando as leis em geral -
Constituições Federal ou Estaduais, Leis Orgânicas Municipais, leis
complementares e ordinárias - impuserem uma obrigação para o
poder público, de caráter perene, de promover o repasse de recursos
financeiros de um ente federado para outro, com ou sem condições.
Exemplo de repasse incondicional é o relacionado à parcela de ICMS
pertencente aos Municípios, nos termos do art. 158, IV, da
Constituição Federal. Exemplo de repasse sob condições é o previsto
no art. 159, III, da Lei Maior, que obriga a União a entregar aos
Estados e ao Distrito Federal 29% do produto da arrecadação da
contribuição de intervenção no domínio econômico. Neste caso, os
recursos recebidos pelos Estados e pelo Distrito Federal deverão ser
aplicados no financiamento de programas de infra-estrutura de
transportes.

Em síntese, o que dissemos pode ser expresso da seguinte forma:
as receitas de multas arrecadadas pelo poder público com a cobrança
administrativa por infração à lei admitem a sua transferência
compulsória para órgão, despesa ou repasse a outro ente federado,
salvo nos casos vedados, implícita ou expressamente, pelo
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ordenamento jurídico-constitucional, conforme já mencionamos.
Quanto à iniciativa parlamentar, também não há objeção. As leis de

iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em matéria financeira
e orçamentária - PPAG, LDO e LOA - têm prazo certo de duração,
compatível com o princípio republicano de governo. Por isso, a
pretensão de vinculação perene de recursos é incompatível com a
iniciativa privativa do processo legislativo na espécie. Se assim não
fosse, o princípio republicano estaria violado nas hipóteses de
afetação de recursos de multas administrativas da Lei Estadual nº
7.772, de 1980, e do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, cumpre observar a necessidade de corrigir e aprimorar o
projeto, o que fazemos por meio do Substitutivo nº 1, apresentado na
conclusão deste parecer.

O Substitutivo nº 1 propõe a transferência de, no mínimo, 50% da
receita arrecadada com a cobrança de multas por infração ambiental
ao Município onde houver sido lavrado o auto de infração ou aos
Municípios da área de influência direta do dano ambiental. Com essa
medida, evitamos distorção na transferência de receita baseada
exclusivamente no critério da lavratura do auto. Propomos também
que a transferência de receita seja feita de forma gradual, no prazo de
três anos, contados a partir do primeiro ano subseqüente à publicação
da lei, tendo em vista o equilíbrio das contas públicas.

Como não faz sentido beneficiar o próprio infrator da norma legal,
estabelecemos que o Município não fará jus à transferência de receita
quando ele mesmo for o infrator.

Estabelecemos também a pena de suspensão de transferência de
receita na hipótese de irregularidade na aplicação dos recursos.

Finalmente, cumprirá ao Município beneficiário prestar contas ao
Tribunal de Contas do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.101/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o repasse a Municípios de receita arrecadada com a

cobrança de multa ambiental.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Da receita arrecadada pelo Estado com a cobrança de multa

administrativa por infração à legislação de meio ambiente, 50%
(cinqüenta por cento), no mínimo, serão repassados ao Município
onde houver sido lavrado o auto de infração ou aos Municípios da
área de influência direta do dano ambiental, para a criação, o
desenvolvimento e a manutenção de programas ou projetos que
visem à proteção, à conservação e à melhoria do meio ambiente, nos
termos da regulamentação desta lei, obedecido o seguinte
cronograma:

I - 15% (quinze por cento) a partir do primeiro ano subseqüente à
data da publicação desta lei;

II - 30% (trinta por cento) a partir do segundo ano subseqüente à
data da publicação desta lei;

III - 50% (cinqüenta por cento) a partir do terceiro ano subseqüente à
data da publicação desta lei.

Parágrafo único - É vedado o repasse da receita arrecadada com a
cobrança da multa quando o Município for o infrator.

Art. 2º - Constatada irregularidade na aplicação dos recursos, o
repasse será suspenso até a sua correção.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.179/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, a proposição em
epígrafe altera a Lei nº 14.171, de 15/1/2002, que cria o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e dá
outras providências.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, consoante dispõe o art. 102, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto em comento tem o propósito de introduzir os incisos III e

IV e modificar 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. O que se
pretende é ampliar a área de alcance dessa entidade, de maneira a
incluir os Municípios que integram a Microrregião de Diamantina,
pertencente à Mesorregião do Jequitinhonha, e os Municípios que
integram a Microrregião de Conceição do Mato Dentro, pertencentes à
Mesorregião Central Mineira, o que deve ser apurado com base em
mapa elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas – IGA.

O Idene é uma autarquia do Poder Executivo vinculada à Secretaria
de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, conforme prevê o art. 28,
XIV, “a”, da Lei Delegada nº 112, de 2007, que dispõe sobre a
organização e a estrutura da administração pública do Executivo e dá
outras providências.

O objetivo institucional dessa entidade autárquica é promover o
desenvolvimento econômico e social das regiões Norte e Nordeste do
Estado, e suas atribuições estão enumeradas no art. 3º da citada Lei
nº 14.171. Assim, compete ao Idene planejar, coordenar,
supervisionar, orientar e executar a formulação e a implantação de
planos, programas, projetos ou atividades, em consonância com os
objetivos definidos; observar os interesses das regiões Norte e
Nordeste e articular formas de atuação com os demais órgãos e
entidades dos Poderes Executivos Municipais, Estadual e Federal que
atuam naquelas regiões; e planejar, coordenar, supervisionar, orientar
e executar planos, programas, projetos ou atividades permanentes ou
emergenciais de combate aos efeitos da seca, em consonância com
as diretrizes governamentais, especialmente as emanadas do
Conselho de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro, entre outras
atribuições.

De acordo com a sistemática legal em vigor, a área de atuação do
Idene abrange os Municípios das Mesorregiões Norte de Minas e
Mucuri e os demais Municípios integrantes das Bacias Hidrográficas
dos Rios Jequitinhonha e São Mateus, bem como os Municípios da
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Microrregião de Curvelo, pertencente à Mesorregião Central Mineira.
Entretanto, existem outras comunas carentes e com baixo Índice de
Desenvolvimento Humano – IDH – que não foram abrangidas pela lei
que ora se pretende modificar. Trata-se dos Municípios que compõem
as Microrregiões de Diamantina e de Conceição do Mato Dentro.

No caso de Diamantina, não obstante o fato de integrar o patrimônio
cultural da humanidade, trata-se de cidade carente de recursos
financeiros, a merecer tratamento especial do Estado para reduzir as
desigualdades sociais e a pobreza e fomentar o desenvolvimento
econômico e social. A sua inserção no campo de ação da autarquia
Idene poderá trazer melhorias significativas na qualidade de vida de
seus habitantes, mediante incentivos fiscais e a implantação de
projetos ou programas voltados para o crescimento econômico.

O mesmo pode ser dito em relação ao Município de Conceição do
Mato Dentro, que, apesar das paisagens naturais e das belas
cachoeiras e quedas-d’água, faz parte de uma região pobre e de
parcos recursos financeiros. Sem o auxílio do Estado, fica difícil a
implementação de programas ou projetos industriais que valorizem as
potencialidades locais e sirvam de alavanca para o progresso e o
crescimento sustentável. Aliás, o Estado tem um papel fundamental
para o desenvolvimento das comunas, pois um de seus objetivos
prioritários é precisamente o de dar assistência ao Município,
principalmente ao de escassas condições de propulsão
socioeconômica, conforme determina o art. 2º, VIII, da Carta mineira.

Portanto, a proposição reveste-se de elevado alcance social, na
medida em que busca promover a regionalização das ações
administrativas e o equilíbrio no desenvolvimento das coletividades, o
que atesta a conveniência e oportunidade da matéria.

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

2.179/2008.
Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão, relator - Ademir

Lucas - Inácio Franco.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.397/2007

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
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Relatório
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe dá

nova redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10/1/2000,
que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio
Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins - e
dá outras providências.

Aprovado no 1º turno, com a Emenda nº 1, retorna o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.
102, II, combinado com o art. 189, § 1º do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins -, instituído na
Lei nº 13.449, de 2000, tem por objetivo consolidar o Estado como
pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio
exterior, mediante o aproveitamento da infra-estrutura do citado
aeroporto. A Emenda nº 1, formulada por esta Comissão e aprovada
em Plenário, aperfeiçoa a proposição ao incluir no texto o Município
de São José da Lapa.

A lei que ora se propõe alterar é parâmetro normativo a ser
considerado no planejamento dessa região, em especial na
formulação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, previsto no inciso IV do art. 46 da
Constituição do Estado. Esse plano deve incorporar as diretrizes
fixadas na Lei nº 13.449, de 10/1/2000. Nesse sentido, torna-se
oportuno o seu aperfeiçoamento, porque o Estado tem empreendido
esforços para promover o planejamento da região metropolitana, em
especial, do seu vetor norte, em virtude dos impactos causados pelas
melhorias na Rodovia MG-010, cuja duplicação e demais obras da
chamada Linha Verde tendem a impulsionar o desenvolvimento
econômico e urbanístico dessa área.

Reiteramos, na oportunidade, o posicionamento adotado no 1º turno,
manifestando-nos, mais uma vez, favoráveis à aprovação da matéria.
Afinal, a proposição contribui para o marco normativo necessário ao
desenvolvimento da região.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.397/2007 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Weliton Prado, Presidente e relator - Wander Borges - Ademir Lucas

- Ronaldo Magalhães.
PROJETO DE LEI Nº 1.397/2007

(Redação do Vencido)
Dá nova redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10 de

janeiro de 2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -
Pró-Confins - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de

2000, alterado pela Lei nº 16.295, de 31 de julho de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º - (...)
V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios situados

no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos,
Pedro Leopoldo, Vespasiano e São José da Lapa e do Distrito de
Venda Nova, pertencente ao Município de Belo Horizonte, orientando-
os para a instalação de empresas dedicadas às atividades de
comércio exterior, de cargas e serviços e a atividades
complementares a estas;".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.329/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.329/2007, de autoria do Deput ado Inácio
Franco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pará
de Minas 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.329/2007

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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pará de Minas área de 1.673,06m² (mil seiscentos e setenta e três
vírgula zero seis metros quadrados), conforme descrição constante no
Anexo desta lei, parte do imóvel com área de 5.200m² (cinco mil e
duzentos metros quadrados), localizado naquele Município e
registrado sob o n° 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 a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Fábio

Avelar.
ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)
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 a
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°
1.402/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.402/2007, de autoria do Deput ado Dinis

Pinheiro, que altera o disposto no parágrafo único do art. 1° da Lei n°
16.566, de 27 de dezembro de 2006, 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° 1.402/2007
Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei n° 16.566, de 27 de

dezembro de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pavão o imóvel que especifica, a ceder a parte do imóvel
não utilizada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o donatário do imóvel de que trata a  Lei n° 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. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Fábio

Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.583/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.583/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera a Lei n° 14.940, de 29 de dezemb ro de 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, 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
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.583/2007
Altera os arts. 2° e 8° da Lei n° 14.940, de 29 de dezembro de 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os incisos I, II e III do art. 2° da Lei n° 14.940, de 29 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
o artigo acrescido do parágrafo único que segue:

“Art. 2° - (...)
I - microempresa a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido

na Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,  cuja receita bruta
anual seja igual ou inferior ao limite estabelecido no inciso I do art. 3°
da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezemb ro de 2006;

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal n° 10.406, de 2002, c uja receita bruta
anual se enquadre nos limites estabelecidos no inciso II do art. 3° da
Lei Complementar Federal n° 123, de 2006;

III - empresa de médio porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal n° 10.406, de 2002, c uja receita bruta
anual seja superior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art.
3° da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, e i gual ou inferior a
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais);

(...)
Parágrafo único - Para efeito de enquadramento nos incisos do

“caput” deste artigo e na tabela constante do Anexo III desta lei, será
considerado o somatório das receitas brutas de todos os
estabelecimentos do contribuinte.”.

Art. 2° - O “caput” do art. 8° da Lei n° 14.940, de  2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - A TFAMG é devida por estabelecimento e t em por base de
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cálculo os valores constantes no Anexo III desta lei, expressos em
Ufemg vigente na data do vencimento.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
retroagindo seus efeitos a 1° de julho de 2007.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Fábio

Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

2.146/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.146/2008, de autoria da Deputada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação Estadual dos Pequenos
Agricultores e Agricultoras Familiares de Minas Gerais - Aepaf-MG -,
com sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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 2.146/2008
Declara de utilidade pública a Associação Estadual dos Pequenos

Agricultores e Agricultoras Familiares de Minas Gerais – Aepaf-MG –,
com sede no Município de Governador Valadares.

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

dos Pequenos Agricultores e Agricultoras Familiares de Minas Gerais -
Aepaf-MG -, com sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de maio de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.430/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.430/2008, de autoria da Mesa da Assembléia,
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que institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2°
turno, na forma do Substitutivo 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° 2.430/2008
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. 1° - 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. 2° - O ADE será pago mensalmente, nos termos d esta 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
ter direito a perceber.

§ 1° - É assegurado ao servidor a que se refere o i nciso 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.

§ 2° - O cômputo dos resultados satisfatórios obtid os nas ADIs
relativas aos anos de 2004 a 2007, na forma do disposto no § 1° deste
artigo, não gerará pagamento retroativo à data da publicação desta lei
a título de ADE.

§ 3° - No caso do servidor a que se refere o inciso  II do "caput" deste



270

artigo, serão consideradas, para fins de concessão do ADE, as ADIs
relativas aos anos subseqüentes àquele em que for feita a opção.

§ 4° - Não fará jus ao ADE o servidor a que se refe re 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.

§ 5° - Na hipótese do inciso II do "caput" deste ar tigo, o somatório de
percentuais de ADEs e de adicionais por tempo de serviço na forma
de qüinqüênios ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por
cento) do vencimento básico do servidor.

§ 6° - É vedada a concessão do ADE ao servidor ocup ante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.

Art. 3° - São requisitos para a obtenção do ADE:
I - conclusão do período de estágio probatório;
II - resultados satisfatórios em no mínimo três ADIs.
§ 1° - Na ADI, poderão ser considerados como fatore s de avaliação,

entre outros, a freqüência, a conduta disciplinar, o aprimoramento
profissional e o resultado setorial.

§ 2° - Para fins do disposto no "caput" deste artig o, considera-se
satisfatório o resultado igual ou superior a 70% (setenta por cento) dos
pontos distribuídos na ADI.

§ 3° - A ADI terá periodicidade anual coincidente c om o ano-
calendário.

Art. 4° - O valor do ADE corresponde a um percentua l, não
cumulativo, do vencimento básico do servidor, atribuído nos termos do
Anexo I desta lei, de acordo com índice percentual calculado,
conforme estabelecido no § 1° deste artigo, a parti r da média
aritmética dos resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas ADIs
consideradas.

§ 1° - O índice 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;
II - divide-se o resultado do somatório obtido na forma do inciso I

deste parágrafo pelo número de ADIs consideradas;
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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
III por cem.

§ 2° -  O ADE 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.

§ 3° - Para fins de cálculo do ADE, o cômputo dos r esultados
satisfatórios das ADIs observará a ordem de sua obtenção pelo
servidor, vedada a substituição de resultado já utilizado em um cálculo
de ADE por outro posteriormente obtido.

§ 4° - 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. 5° - O ADE percebido pelo servidor será incorp orado à sua
remuneração para fins de cálculo de seus proventos de aposentadoria
ou de pensão, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

Art. 6° - O Anexo III da Lei n° 16.833, de 20 de ju lho de 2007, passa
a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão.
* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 4° da Lei n° ,

de de de 2008) foi publicada no “Diário doLegislativo” de 6.6.2008.
ANEXO II

(a que se refere o art. 6° da Lei n° , de de de 200 8)
* -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o art. 4° da Lei n°

16.833, de 20 de julho de 2007) foi publicada no “Diário doLegislativo”
de 6.6.2008.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Weliton Prado e Getúlio

Neiva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2008 -
Projetos de Lei nºs 2.446 a 2.450/2008 - Requerimentos nºs 2.562 a
2.570/2008 - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de
Turismo, de Assuntos Municipais, de Política Agropecuária e de
Defesa do Consumidor - Registro de presença - Oradores Inscritos:
Discursos do Deputado Inácio Franco, das Deputadas Elisa Costa e
Gláucia Brandão e dos Deputados Weliton Prado e Doutor Viana - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.677/2007 e 2.430/2008; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; aprovação -
Questão de ordem - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes;
deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do
Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado
Domingos Sávio - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Dalmo
Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
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Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 45/2008
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Acrescente-se onde convier, no Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, o seguinte
artigo:

“Art. ... - As praças da Polícia Militar de Minas Gerais excluídas da
corporação em virtude do movimento reivindicatório de 1997 e
incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar por força do art.
12 da Emenda à Constituição do Estado nº 39, de 3 de junho de 1999,
farão, no prazo de trinta dias contados da publicação desta emenda,
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opção irretratável por voltar para a Polícia Militar ou por continuar no
Corpo de Bombeiros Militar.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues - Durval Ângelo - Ademir Lucas - Alencar da

Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura
- Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - José Henrique - Lafayette de Andrada - Paulo Guedes -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sebastião Costa - Vanderlei
Miranda - Weliton Prado.

Justificação: Passados nove anos da Emenda à Constituição nº 39,
de 1999, ou seja, passados nove anos do retorno dos militares que
foram excluídos por conta do movimento reivindicatório de 1997,
constatamos que muitas das praças excluídas, oriundas da Polícia
Militar, e só tendo podido ser reincluídas no Corpo de Bombeiros
Militar, não conseguiram se adaptar a esta corporação.

São militares que estavam há muitos e muitos anos habituados com
o trabalho da Polícia Militar, que haviam internalizado os valores, o
orgulho e toda uma história de vida compartilhada dentro da PM. Sem
nenhum demérito nem crítica à corporação dos bombeiros militares,
não podemos nos esquecer de que a inclusão forçada das praças que
reivindicaram melhorias nas condições de trabalho para todos os PMs
pareceu a muitos dos que foram anistiados pela Emenda à
Constituição nº 39, de 1999, uma verdadeira punição. Por que não
lhes foi dado o direito de opção, como ora estamos a sugerir?

Exatamente porque reconhecemos que já não se pode deixar que
aqueles que batalharam pelas melhorias na PM se sintam deslocados
em relação à sua corporação de origem é que propomos agora que
eles tenham o direito de optar pela volta à PM ou pela continuação no
CBM.

Por essas razões, pedimos o apoio de nossos pares à aprovação
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desta proposta de emenda à Constituição.
- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos

termos do art. 201 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.446/2008

Declara de utilidade pública a Associação do Movimento dos Sem
Casa de Bela Vista de Minas.

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

Movimento dos Sem Casa de Bela Vista de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2008.
Mauri Torres
Justificação: Associação do Movimento dos Sem Casa de Bela Vista

de Minas, entidade civil, sem fins lucrativos, com sede no Município de
Bela Vista de Minas, visa combater a fome, a miséria e a pobreza por
meio de distribuição de alimentos e agasalhos, incentivo ao plantio,
promoção de campanhas de proteção ao meio ambiente e busca de
recursos financeiros para construção de moradia popular, entre outros
objetivos.

Com duração indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano. Sua Diretoria é composta
por pessoas idôneas e de ilibada conduta social, que não recebem
nenhuma remuneração pelo exercício de suas funções. A totalidade
das rendas apuradas é destinada integralmente à manutenção e ao
desenvolvimento dos objetivos institucionais da instituição.

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
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 2.447/2008
Obriga os fabricantes, montadores e distribuidores de aparelhos de

telefonia móvel a instalar ou fornecer acessório que neutralize a
radiação não ionizante.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - É obrigatório o emprego de acessório, de eficácia
tecnicamente comprovada, que proteja a saúde do consumidor de
serviços de telefonia móvel celular, mediante a redução dos níveis de
radiação não ionizante verificados nos aparatos, de modo a neutralizar
seu efeito.

§ 1º - A determinação disposta no “caput” alcança, solidariamente,
os fabricantes, montadores e distribuidores de aparelhos celulares no
Estado de Minas Gerais.

§ 2º - Entende-se por não ionizante, para os fins desta lei, a radiação
de baixa freqüência, variável no tempo, de até 300gHz (trezentos
gigahertz), emitida por aparelhos celulares.

§ 3º - O acessório de que trata o “caput” será, obrigatoriamente,
incluído:

I - na manufatura do aparelho celular;
II - no processo de distribuição, adaptado ao produto, sem ônus para

o consumidor.
§ 4º - Será fornecida ao consumidor cópia de laudo técnico que

comprove a eficiência do dispositivo de segurança, emitido por
instituição científica reconhecida.

Art. 2º - A transgressão ao disposto nesta lei motivará a aplicação de
multa variável, de cem a quinhentas vezes o valor de cada aparelho
comercializado, conforme o regulamento desta lei, considerando-se a
extensão da irregularidade e a contumácia do infrator.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O objetivo desta lei é permitir que se neutralizem os

efeitos mediatos e imediatos da radiação não ionizante gerada por
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos que afetam a saúde
do ser humano, fazendo com que, dessa forma, os usuários de
telefones celulares fiquem mais protegidos do constante bombardeio
de radiação que sofrem.

- 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 2.448/2008
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Dispõe sobre a criação de postos de coleta de medicamento de uso
doméstico com prazo de validade vencido e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É de responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das

empresas de distribuição de medicamentos criarem postos de coleta
de medicamentos de uso doméstico com prazo de validade vencido,
instalando-os em farmácias, prontos-socorros, hospitais e
estabelecimentos congêneres.

Parágrafo único - Os resíduos domiciliares coletados nos termos
desta lei deverão ter a mesma destinação final dos resíduos sólidos
de serviços de saúde.

Art. 2º - A inobservância dos dispositivos constantes nesta lei
sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei nº 13.317, de 24
de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Esta proposição contribuirá para minimizar um

problema muito comum: o descarte de remédios juntamente com o
lixo residencial. Esse lixo, despejado em aterros sanitários é fator de
contaminação do solo.

O cidadão deverá levar o medicamento com prazo de validade
vencido a farmácias, prontos-socorros, hospitais, unidades de saúde e
estabelecimentos congêneres determinados pelo Executivo, tornando-
o parte dos resíduos de saúde e destinando-o a coleta de lixo
hospitalar.

Este projeto de lei tem a finalidade especifica de solucionar
problemas que estão ocorrendo em vários domicílios de nosso
Estado, pois muitas pessoas não sabem o que fazer com tantos
medicamentos com prazo de validade vencido. A maioria dessas
pessoas coloca os medicamentos em sacos plásticos ao lado do lixo
doméstico, medida considerada desaconselhável por especialistas.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.449/2008
Institui o Dia do Plantio de Árvores Nativas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituído o Dia do Plantio de Árvores Nativas, a ser

comemorado, anualmente, no dia 27 de fevereiro.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: Questões culturais, ignorância e ganância econômica

são alguns fatores que tornam o ser humano o principal ator na
degradação ambiental do planeta. Cerca de 600 mil km² de mata
atlântica e cerrado do território mineiro já foram desmatados em
conseqüência da agressiva política de ocupação de suas terras. As
expansões agropastoris têm importância histórica na economia das
populações rurais e, da mesma forma, aumentam a exploração
desmedida do meio ambiente. Para criar pastagens é preciso
desmatar e a perda de cobertura vegetal ameaça reservas de água
doce, o que promove alterações microclimáticas e causa interferência
direta no padrão de circulação dos ventos e na umidade relativa do ar.

Cientistas comprovaram que o aumento da temperatura do planeta
não é responsabilidade só do natural processo conhecido como efeito
estufa, que acontece quando parte dos raios infravermelhos refletidos
pela superfície terrestre é absorvida por gases presentes na
atmosfera. É muito provável que a ação humana venha intensificando
o fenômeno climático.

Segundo dados da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Minas Gerais, dos cerca
de 1,3 milhão de km² de cobertura vegetal primitiva da mata atlântica,
restaram apenas 7,3%. De acordo com o Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, os desmatamentos estão invadindo áreas de
preservação na região da Serra do Espinhaço, onde está a nascente
do Rio Jequitinhonha.

O ecossistema mineiro possui grande diversidade, como a mata
atlântica, o cerrado e a caatinga. São formações que abrigam os
maiores registros da fauna e que devem ser protegidas por ações
governamentais em conjunto com a sociedade civil. Há
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remanescentes de mata atlântica, refúgios de vida silvestre,
mananciais e cursos d‘água essenciais para o abastecimento de
populações locais. Entretanto, toda essa riqueza vem sendo, pouco a
pouco, destruída pela ocupação humana desordenada, tanto em
áreas urbanas quanto em áreas rurais.

A legislação florestal do Estado estabelece que para cada corte de
árvore nativa adulta devem ser plantadas 15 mudas de árvores
nativas, nas chamadas reposições florestais. O plantio contribui para
recuperação da floresta nativa em área que apresenta degradação,
protegendo o solo e tornando o ambiente mais favorável para a
conservação e expansão da fauna local. Além disso, promove a
recuperação da mata ciliar, beneficiando a fauna, por facilitar sua
circulação pelas margens nos chamados corredores ecológicos, e o
homem, por qualificar o local para uso pela comunidade.

Nesse contexto, ressaltamos que esta proposição tem como objetivo
conscientizar a população sobre a importância do ecossistema mineiro
e integrar às ações já existentes em defesa de sua recuperação o
esforço da sociedade civil, liderada por órgãos estaduais,
especialmente as unidades de ensino, na promoção do plantio de
árvores nativas para arborização de nossas cidades.

Arborizar uma cidade não significa apenas plantar árvores em ruas,
jardins e praças, criar áreas verdes de recreação pública e proteger
áreas verdes particulares, pois, além de seus objetivos de
ornamentação, a cultura de árvores nativas auxiliará na melhoria
microclimática e diminuição da poluição urbana, visual e sonora.

A escolha do dia 27 de fevereiro deve-se ao fato de que, nessa data,
o Município de Itu, em São Paulo, promoveu o plantio de 30.550
mudas de árvores da mata atlântica, em 45 minutos, com a
colaboração de cerca de dez mil moradores locais, o que distingue a
ação de sua comunidade em defesa do meio ambiente.

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres
Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.450/2008
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Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a doar 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 doar ao Município de
Passa-Tempo o imóvel com área de 8.274m² (oito mil duzentos e
setenta e quatro metros quadrados), situado no local denominado
Pasto do Açude, nesse Município, a ser desmembrado de área com
10.000m² (dez mil metros quadrados), registrada sob o nº 9.176, a fls.
183 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Passa-Tempo.

§ 1º - A área remanescente de 1.726m² (mil setecentos e vinte e seis
metros quadrados) compõe a faixa de domínio da MG-270.

§ 2º - A área objeto da doação destina-se à prestação de serviços
públicos à população do Município de Passa-Tempo.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a finalidade prevista no § 2º do
art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 2008.
Dinis Pinheiro
- 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 2.562/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Santa Casa de Montes
Claros pela inauguração de 20 leitos de UTI. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.563/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Fhemig por sua adesão
à campanha Proteja Nossas Crianças. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.564/2008, da Deputada Cecília Ferramenta, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Rinaldo Campos
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Soares pelos serviços prestados à Região Metropolitana do Vale do
Aço, em especial ao Município de Ipatinga, no exercício do cargo de
Diretor-Presidente do Sistema Usiminas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.565/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Aparecido Gomes
Rodrigues pelos serviços prestados como Presidente do Sindicato dos
Promotores e Procuradores de Justiça do Estado de Minas Gerais. (-
À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.566/2008, do Deputado José Henrique, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Jair Lopes,
ex-Vereador à Câmara Municipal de Santa Rita do Itueto. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 2.567/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Érica de Fátima
Matuzinhos Ribeiro Lisboa por sua eleição para o cargo de Presidente
do Sindicato dos Promotores e Procuradores de Justiça do Estado de
Minas Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.568/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário que
requeira à Secretaria de Saúde e à Guarda Municipal de Contagem
cópia de fitas de vídeo de circuito interno de TV que atestariam
arbitrariedades da administração municipal contra a servidora Adriana
Inês Alves.

Nº 2.569/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitada à Ouvidoria do Estado a realização de visitas aos
Hospitais João XXIII e Alberto Cavalcanti, da Fhemig, com o objetivo
de verificar sobrecarga de trabalho a que estariam submetidos os
auxiliares de enfermagem e os técnicos, que têm jornada de 40 horas,
e os constrangimentos a que estariam submetidos os pacientes
ambulatoriais em razão da manutenção de enfermarias mistas. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 2.570/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja solicitada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário a
apuração de denúncia de irregularidades que estariam ocorrendo no
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Condomínio do Edifício JK.
- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão de

Direitos Humanos.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
do Trabalho, de Turismo, de Assuntos Municipais, de Política
Agropecuária e de Defesa do Consumidor.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, registra a

presença em Plenário dos assessores técnicos da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Srs. Edgar Engel Neto,
assessor técnico da Bancada do PP, e Jorge Ussan, assessor técnico
da Bancada do PT. Eles estão em comissão para a cobrança da
dívida ativa do Estado do Rio Grande do Sul. Esta Assembléia os
recebe de maneira carinhosa.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Inácio Franco.
O Deputado Inácio Franco - Boa-tarde, Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia.
Ocupo esta tribuna para propor uma reflexão sobre 5 de junho, Dia
Internacional do Meio Ambiente e Dia da Ecologia. Celebrada em todo
o mundo, de formas diferentes, esta data é oportuna para se chamar a
atenção de toda a sociedade quanto à necessidade urgente de ações
em favor da preservação da vida e da sustentabilidade do Planeta. O
aquecimento global, o aumento das temperaturas, as queimadas, o
excesso de poluição, o aumento da emissão de gases do efeito
estufa, a extinção de espécies, as catástrofes naturais e os
desequilíbrios de toda a ordem são divulgados pela imprensa mundial,
como que anunciando: a Terra pede socorro.

A luz vermelha está acesa. E como cada um de nós se posiciona
diante desse alarme? Neste dia, vale lembrar, mais uma vez, que nas
atitudes individuais reside o comportamento coletivo. A
responsabilidade pela sobrevivência da humanidade é de todos e de
cada um de nós. A sociedade e o Estado têm o dever de analisar e
estabelecer estruturas civis e governamentais permanentes visando
ao gerenciamento ambiental. O desenvolvimento sustentável surge
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como o único modelo capaz de garantir a subordinação dos objetivos
econômicos do progresso ao atendimento das necessidades básicas
das populações, à dignidade humana, à melhoria da qualidade de vida
das pessoas e aos cuidados com o meio ambiente.

Muito se tem falado, muito mais deve ser feito. O Brasil, identificado
como um dos nove países-chaves para a sustentabilidade do Planeta,
é considerado uma superpotência ambiental. Temos, ao mesmo
tempo, um grande patrimônio natural e uma grande responsabilidade.
Muito mais que moda, o ambientalismo se tornou uma causa política
que conquistou o mundo.

Desde os primeiros estudos sobre os efeitos nocivos da poluição até
as mais modernas teses científicas referentes ao aquecimento global,
está presente a preocupação com as relações entre os seres vivos e o
meio ambiente em que vivem.

O PV, cuja história começou na década de 70, orgulha-se de sua
contribuição a essa causa. A ecologia é um dos 12 valores do partido,
estando ao lado de outros fundamentos, como a cidadania, a
democracia, a justiça social, a liberdade, o poder local, a
espiritualidade, o pacifismo, o multiculturalismo, o internacionalismo, a
cidadania feminina e o saber. Temos em nosso programa partidário
uma proposta concreta para a questão, por meio de uma política
nacional de meio ambiente e grandes ecossistemas viável para o
desenvolvimento sustentável.

Defendemos prioridades como a proteção dos mananciais e das
bacias hidrográficas, a adoção de padrões progressivos de redução
de emissões, de nova legislação de disposição de resíduos sólidos, de
incentivo à reciclagem, a defesa da Amazônia, do Pantanal, do
cerrado e de outros ecossistemas, além de uma política científica e
tecnológica com a participação de universidades e outros órgãos.

Nesta importante data também nos cabe ressaltar perante o
Parlamento mineiro a importância de se dar maior atenção à questão
da destinação dos resíduos sólidos e ao saneamento básico, tão
necessários para a preservação ambiental e a qualidade de vida das
pessoas. Poucos são os Municípios onde há a correta disposição dos
resíduos sólidos. Lixões a céu aberto envergonham cidades, expõem
o homem a situações degradantes e o meio ambiente à condenação.
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Quanto a isso, faço referência ao Município de Pará de Minas, onde
existe hoje um aterro sanitário. Entretanto, é oportuno destacar que a
Copasa, possuidora da concessão dos serviços de água e esgoto, há
19 anos, nesse Município, até hoje não construiu lá uma única
estação de tratamento de esgoto. Ressalto ainda que ela é a maior
poluidora do Município, condição que não pode, na atualidade, ser
tolerada e que exige providências urgentes.

Empresa estadual de saneamento com notável rentabilidade e
destaque no País, a Copasa assumiu a missão de ser provedora de
soluções em saneamento e a prestação de serviços públicos de água.
No entanto, o que assistimos é ao descumprimento de parte dessas
obrigações. É necessário que a empresa cumpra suas funções
integrais realizando não apenas a exploração do serviço de
abastecimento de água, mas também os relacionados com o
tratamento do esgoto, contribuindo, assim, para a melhora da
qualidade de vida das pessoas, das condições ambientais e do
desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. Temos o dever
de fiscalizar os serviços prestados pela Copasa. Temos o dever de
zelar pela qualidade desse atendimento. Assim, estaremos
defendendo os interesses da população, a qualidade de vida dos
mineiros e a preservação ambiental. Com ações desse tipo,
poderemos no futuro comemorar o Dia Internacional do Meio
Ambiente diante de um cenário menos ameaçador e mais favorável à
vida em todas as suas formas.

Estendo a minha participação nesta tribuna para apresentar as
minhas saudações a dois Municípios mineiros: Formiga, que amanhã,
dia 6, comemora seu 150º aniversário. Localizada na região Centro-
Oeste do Estado e aproximadamente com 65 mil habitantes, a cidade
guarda significativas tradições culturais e históricas. Resguardada por
rico patrimônio natural formado por belas lagoas, cachoeiras e
paisagens, possui forte vocação para o turismo, uma alavanca para a
promoção de seu desenvolvimento socioeconômico.

Ao saudarmos o povo formiguense, fazemos referência a um de
seus maiores patrimônios: a Matriz de São Vicente Ferrer, de grande
importância histórica, artística e cultural não apenas para a cidade,
mas também para Minas Gerais. Expressão maior do altruísmo e da
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religiosidade dos antigos moradores do lugar, é o marco principal da
fase áurea do pequeno povoado que surgiu na Picada de Goiás.

Nesse aprazível Município, o passado, emoldurado por meio de
conservadas construções do início do século XIX, convive lado a lado
com a modernidade. É a perfeita imagem do ideário da mineiridade,
em que as tradições se harmonizam com o presente progressista e
com as perspectivas de um futuro ainda mais desenvolvido. Formiga,
cidade onde tivemos a honra de merecer a confiança de parte do
eleitorado, é a primeira cidade do Lago de Furnas, sendo notabilizada
pelo título de Portal do Mar de Minas. Também conhecida como
Princesa do Oeste e Cidade das Areias Brancas, Formiga tem em seu
povo trabalhador a força que consolida o Município como um pólo
microrregional, atraindo um grande número de pessoas que buscam
atendimentos nas mais diversas áreas.

No setor educacional, a cidade se destaca pelo Centro Universitário
de Formiga, o Unifor, reconhecido pelos cursos de graduação e pós-
graduação nas áreas das ciências humanas, exatas e biológicas.

O sesquicentenário de Formiga é momento em que a comunidade
revive o orgulho por suas raízes, riquezas e glórias. Diversas
comemorações são promovidas com o intuito de festejar essa data. É
momento também de manifestarmos nossa disposição de trabalhar
em favor do Município para garantir melhoras crescentes na qualidade
de vida de seus habitantes.

É importante ressaltar nossa confiança no futuro do Município.
Certamente capítulos vindouros dessa história encherão de júbilo
aqueles que amam essa terra.

Quero também estender minhas homenagens ao Município de
Pitangui, que na próxima segunda-feira, dia 9 de junho, completará
293 anos. Cidade-mãe de Pará de Minas e de toda a região Centro-
Oeste, caminho por onde passaram os primeiros bandeirantes à
procura de ouro e pedras preciosas no final do século XVII, tendo
como marco inicial a descoberta das minas de Pitangui, local que se
tornou centro de migração e riqueza para toda a região e
desempenhou papel de fundamental importância no desenvolvimento
de todas as cidades ao seu redor.

Ao povo de Pitangui a minha admiração, o meu respeito, o meu
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carinho e a minha gratidão, que nessa data todos se irmanem em um
só sentimento que seja o de defender seus mais caros valores e
continuar empenhando-se, de forma incansável, rumo ao
desenvolvimento da cidade.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Inácio Franco,
cumprimento o povo das queridas cidades de Formiga e Pitangui e
cumprimento também V. Exa. por fazer nesta tarde uma reflexão
sobre o dia que comemoramos como o Dia Mundial do Meio
Ambiente.

Hoje pela manhã tivemos oportunidade de abordar essa questão.
Aliás, com os nobres colegas desta Casa, aprovamos um
requerimento para comemorarmos, por questão de agenda, o Dia
Mundial de Meio Ambiente no dia 17 deste mês, nesta Casa. Essa
comemoração se repete há vários anos. Trata-se de um momento em
que a Assembléia procura homenagear as pessoas que, de uma
forma ou de outra, prestaram algum serviço ao meio ambiente.

Na realidade, o dia é para todos nós refletirmos sobre as graves
questões ambientais que a humanidade enfrenta. O que acontece
hoje é uma resposta da natureza às aversões que demonstramos a
ela. Portanto, o dia é de reflexão e muito importante, e não podemos
deixar de comemorá-lo.

Ao terminar nossa participação, não posso deixar de comentar o
assunto, já que V. Exa. se referiu à Copasa na questão do tratamento
de esgoto. Apesar de todo o desafio - o desafio do tratamento de
esgoto é de todos - para o País, a empresa nos apresentou, numa
audiência recente da Cipe São Francisco, um ousado programa de
tratamento de esgoto que entusiasmou a todos.

Esse programa prevê a aplicação, apenas em tratamento de esgoto
até o ano de 2010, de cerca de R$3.000.000.000,00, o que lhe
possibilitará atender com tratamento de esgoto a todas as cidades
com as quais já trabalha.

Quero, mais uma vez, cumprimentá-lo pela participação e lembrança
de tão importante data: o Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito
obrigado.

O Deputado Inácio Franco - Agradeço a participação do nobre
Deputado Fábio Avelar. Realmente, Deputado, a data de hoje é muito
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importante para o meio ambiente: hoje é o Dia Mundial do Meio
Ambiente. Temos, sim, de nos preocupar com o problema ambiental.
Quanto ao problema da Copasa, sabemos da importância de V. Exa.,
do quanto representa para esta Casa e do incansável trabalho que
vem fazendo como membro da Comissão de Meio Ambiente e como
ambientalista que é. Deputado, Pará de Minas gostaria de contar com
a sua colaboração e participação junto à diretoria da Copasa para que
haja respeito para com esse Município. A Copasa vem desrespeitando
a cidade há 29 anos. Ela tem concessão de água e esgoto e não faz o
tratamento de esgoto na cidade. Ela é a maior poluidora do Município.
Temos, sim, de dar um basta nisso. Já estive na Copasa por diversas
vezes, já colocaram diversos projetos para serem executados, já
começaram a construção dos emissários de esgotos, mas a estação
de tratamento de esgoto não sai. Infelizmente, a Copasa hoje é a
maior poluidora do Município.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - V. Exa. pode estar certo de
que vamos ter a Copasa ao nosso lado. Sabemos que a empresa hoje
tem condições de atender, e com certeza atenderá, a essa tão
importante cidade de Minas Gerais. Pode também contar com este
Deputado. Muito obrigado.

O Deputado Inácio Franco* - Agradeço, Deputado. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas presentes e telespectadores da TV Assembléia,
agradeço ao Deputado Weliton Prado, mas meu tempo será breve.

Quero apenas registrar, também em nome da bancada feminina
desta Assembléia, e anunciar o primeiro curso de capacitação político-
feminista para as mulheres líderes. Esse projeto é uma iniciativa do
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres - Nepem - e do
Departamento de Ciência Política da UFMG, em parceria com a
Secretária Especial de Política para as Mulheres da Presidência da
República, Ministra Nilcéia Freire, do governo Lula, e a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Esse curso será realizado em várias
etapas no mês de junho e julho próximos, quando as lideranças
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partidárias femininas farão parte dessa preparação e dessa
qualificação.

O objetivo geral do curso é qualificar e aperfeiçoar os
conhecimentos das lideranças femininas para a construção do
“protagonismo” das mulheres, capacitando-as a fazer, com a
qualificação de sua competência, o enfrentamento político necessário
nos espaços sociais de articulação para as eleições de 2008,
sobretudo nos espaços formais da política, especialmente no âmbito
do Poder Legislativo.

A proposta é que o curso possa contribuir capacitando, num viés
crítico feminista, mulheres líderes em áreas consideradas relevantes,
como a participação na agenda política e nos direitos humanos. Este
último item, Deputado Durval Ângelo, é um tema importante que fará
parte do conteúdo desse primeiro curso de capacitação. Além disso,
trabalhará a história dos movimentos sociais e a cidadania, as noções
básicas de história política do Estado de Minas Gerais, o sistema
político partidário brasileiro, as leis eleitorais, os princípios da
administração pública, enfim, um conjunto de conteúdos que vão
contribuir para a atuação das lideranças femininas no Estado de
Minas Gerais.

Os direitos das mulheres são direitos humanos? Esta é uma
pergunta que será respondida por meio de diversas oficinas que farão
parte dos módulos, tanto das aulas teóricas quanto das práticas. Além
disso, teremos a experiência de boas práticas em Câmaras Municipais
de Minas Gerais.

Essa é uma proposta inovadora. É a primeira vez em Minas Gerais
que lideranças vão participar de capacitação para as eleições
municipais para o Legislativo. Assim, a bancada feminina tem
contribuído para a preparação dessas lideranças em todo o Estado de
Minas Gerais.

Na primeira fase, o curso será ministrado em Montes Claros, região
Norte de Minas, Ipatinga, região do Vale do Aço, e Cataguases, região
da Zona da Mata. Isso ocorrerá em todos os finais de semana de
junho. A segunda etapa acontecerá, simultaneamente, em
Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, no dia 30 de junho e na primeira
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semana de julho, nos dias 1º, 2 e 3, durante todo o dia.
Participarão do curso de capacitação as mulheres dos 27 partidos

que hoje estão registrados no TRE. São 270 vagas, e, em cada
módulo, serão 54 participantes das cinco regiões contempladas, já
citadas anteriormente.

Cada partido político terá direito a ocupar duas vagas do curso por
região. As mulheres, todas elas, são pré-candidatas às Câmaras
Municipais nas eleições de 2008.

Faço registro, como uma das atividades importantes desta Casa
Legislativa, mais especialmente da bancada feminina, de que as
candidatas que vão disputar as eleições para o Legislativo municipal
tenham uma presença maior nas suas campanhas, um conteúdo que
as ajude a escolher as suas bandeiras, não somente participarem das
eleições e serem candidatas, mas também se elegerem.

Registro também que tivemos oportunidade, recentemente, de estar
com o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Desembargador Orlando Adão de Carvalho, que está anunciando à
bancada feminina que implantará em Belo Horizonte o 1º Juizado
Especial de Combate à Violência contra as Mulheres.

Também apresentamos ao projeto de lei que está tramitando nesta
Casa Legislativa, do Tribunal de Justiça, emendas que ofereçam
condições de implantação dos Juizados Especiais de Combate à
Violência para efetivação da Lei Maria da Penha nas diversas regiões
de Minas Gerais. A primeira implantação do Juizado Especial, aqui em
Belo Horizonte, permitirá que avancemos para implementação, de
forma definitiva, da Lei Maria da Penha e seu real funcionamento. Que
tenhamos esses Juizados Especiais, que se somarão às delegacias,
às casas-abrigos de combate à violência, aos centros de apoio à
mulher em situação de violência, no Estado de Minas Gerais,
constituindo, assim, uma rede de proteção social e de combate à
violência em toda Minas Gerais.

Registro a importante participação da bancada feminina, de maneira
articulada, principalmente agora nesse primeiro curso de capacitação
das mulheres, das lideranças femininas no Legislativo mineiro, nas
seis regiões onde o curso será ministrado pela UFMG, em parceria
com o Departamento de Ciência Política e com esta Assembléia. Faço
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esse registro porque as etapas desse curso serão em junho e na
primeira semana de julho. Peço a todas as pré-candidatas ao
Legislativo que se inscreveram que participem efetivamente de todos
os partidos políticos, o que representará um ganho, um avanço para
as candidaturas femininas no interior do Estado.

Parabenizo nossa bancada feminina, todas as nossas Deputadas
Estaduais que estiveram presentes na preparação e no formato do
conteúdo, junto com a Assembléia, desse importante curso.
Parabenizo ainda essa mesma bancada feminina pela luta no
combate à violência, especialmente agora diante dessa possibilidade
muito real que o Tribunal apresenta de trazer-nos o 1º Juizado
Especial de Combate à Violência em Minas Gerais.

Parabenizo, ainda, todas as lideranças femininas que participarão
desse importante curso de capacitação, assim como os partidos
políticos. É muito importante a presença e a participação da mulher no
mundo da política, nas instâncias do poder. Solicito atenção dos
partidos políticos às mulheres em sua filiação e quando das
campanhas, garantindo-lhes espaço e recursos para que elas, além
de serem candidatas, possam tornar-se Vereadoras eleitas às
Câmaras Municipais de Minas Gerais. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Gláucia Brandão.
A Deputada Gláucia Brandão - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Doutor Viana, caras Deputadas, caros Deputados, amigos presentes
nesta Casa que hoje nos assistem, telespectadores da TV
Assembléia. Cumprimento minha colega Deputada Elisa Costa por
seu pronunciamento, assim como parabenizo nossas colegas que
participam da bancada feminina em luta pela garantia dos direitos das
mulheres em Minas Gerais e pela ampliação da participação feminina
nos diferentes espaços do poder.

Hoje, dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio
Ambiente. Entre as comemorações que estão acontecendo em
diversas partes do mundo, gostaria de destacar a abertura oficial da
Semana do Meio Ambiente, promovida pelo Sistema Estadual do Meio
Ambiente - Sisema -, acontecida nesta última quarta-feira no Centro
Mineiro de Referência em Resíduos - CMRR -, que completou um ano
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de fundação.
O CMRR é um programa do governo de Minas que integra a

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad
-, a Feam e o Servas. É uma iniciativa pioneira no País e atua como
núcleo irradiador de projetos e parcerias, estimulando a articulação
entre os setores público e privado e o terceiro setor, na promoção do
consumo consciente, reaproveitamento e reciclagem de materiais.

O CMRR se localiza no Bairro Esplanada, em Belo Horizonte, e
concentra suas atividades em cinco eixos de atuação. O primeiro eixo
é o apoio à gestão municipal de resíduos, orientando e desenvolvendo
metodologias na busca de soluções para implementar planos de
gerenciamento de resíduos sólidos, além da inclusão social dos
catadores de materiais recicláveis. O segundo eixo de atuação do
Centro é a qualificação profissional: ele realiza um trabalho de
capacitação de estudantes da rede pública estadual em gestão de
negócios de resíduos, abrindo novas oportunidades de trabalho e
renda. Os cursos são oferecidos juntamente com outros programas do
governo. A terceira área de atuação é a comunicação e a informação:
o Centro sistematiza as informações sobre gestão de resíduos,
difundindo-as para outras redes do País e do exterior. O quarto eixo é
a pesquisa e o desenvolvimento: há estímulo na inovação de
processos e produtos, bem como a sua incorporação pela sociedade,
de modo a reduzir a geração de resíduos, além de ampliar a
reutilização e a reciclagem. Por último, o Centro atua na educação
ambiental e realização de eventos: busca promover seminários,
palestras, debates e oficinas com enfoque no consumo consciente.

O CMRR conta com espaço para exposições, para estimular a
reflexão e a ação da cidadania nos desafios da gestão integrada de
resíduos. Em síntese, a missão do Centro é apoiar os Municípios e os
cidadãos na gestão integrada de resíduos por meio da disseminação
de informações e capacitação visando à geração de trabalho e renda,
além da melhoria da qualidade de vida da população, e à elaboração
de normas para políticas públicas em gestão de resíduos.

Durante o evento, foram entregues prêmios aos Municípios que se
destacaram na conservação da natureza. Os Prefeitos de João
Monlevade, Brumadinho e Ouro Preto receberam condecorações,
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além de prêmio em dinheiro pelo trabalho realizado na reutilização de
resíduos sólidos. A preocupação com o meio ambiente vem sendo um
tema largamente debatido pela sociedade e pelos órgãos do poder
público. Ter uma atitude participativa é fundamental para todos nós,
responsáveis pelo bem-estar da sociedade.

A sustentabilidade deve passar do enfoque conceitual para uma
maneira de agir que mereça ser observada por todos nós, cidadãos.
Assim, os demais Municípios devem ter conhecimento dessas
iniciativas para, dessa forma, incorporarem às suas políticas públicas
o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a busca de
soluções para os resíduos sólidos, grave problema da sociedade
moderna.

Aproveito esta oportunidade para registrar outra ação de grande
importância para os cidadãos mineiros. Trata-se do programa
Aprimoramento do Esporte Escolar, que foi lançado na tarde de
ontem, no Palácio da Liberdade, pelo nosso Governador Aécio Neves.
Esse programa, desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Juventude
em parceria com a Secretaria de Educação, objetiva a capacitação de
1.362 professores de Educação Física, com vistas a aumentar a
qualidade das aulas dessa matéria. Serão distribuídos 600 “kits” de
material esportivo, com investimentos na casa de R$2.200.000,00.
Esse programa vem completar o projeto Escola de Tempo Integral,
que é um desafio da educação de Minas Gerais.

Todos queremos ver nossas crianças e nossos adolescentes nas
escolas, onde serão capacitados, poderão desenvolver suas
habilidades a fim de crescerem com dignidade e conhecendo a
realidade.

O esporte é uma prática educativa que resulta na promoção social e
principalmente na formação da personalidade dos nossos jovens.
Nessa perspectiva, a educação física é fundamental na educação e na
formação integral das nossas crianças e adolescentes, pois ensina
não somente conhecimentos sobre os esportes, os jogos, as
brincadeiras, as danças, as ginásticas e as lutas mas também o
respeito ao indivíduo, à disciplina, às regras, o convívio em equipe, a
cooperação e a perseverança, elementos fundamentais para a
construção de uma sociedade mais justa e para a convivência fraterna
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dos seres humanos, de todos nós. Essa reflexão deve ser feita não
somente em seminários e estudos mas nas nossas ações cotidianas.
Portanto, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e senhores
telespectadores, não basta lamentar a degradação do meio ambiente.
A educação das nossas crianças e também a reeducação dos adultos
quanto ao respeito à natureza e ao meio ambiente e uma postura
ecológica correta são trabalhos importantes, que poderão gerar bons
frutos ou, pelo menos, deixá-los nascer.

Deixo aqui fragmentos do poema “A Floresta e o Bicho Homem”, da
poetisa Sade Gazel: “Verdes frondes unidas / A floresta é abrigo
milenar / Da multidão de formas / Passos, vozes, cores / De vida,
eterna fonte / Até quando?”. Indago a todos vocês, meus amigos: que
mundo deixaremos para os nossos filhos e netos?

Nossos atos determinam feitos futuros, assim como a qualidade da
semente determina o tipo da colheita. Espero que todos possamos
semear boas sementes para que possamos colher frutos que possam
florescer em boas ações e em uma sociedade mais justa e fraterna.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todos e a todas.

Parabenizo a Deputado Gláucia Brandão pelo pronunciamento. Há
pouco, o competente jornalista João Carlos Amaral falava da
importância do meio ambiente. Hoje é o Dia Mundial do Meio
Ambiente. É preciso que a população, as crianças, os adolescentes e
as entidades tenham conscientização com o meio ambiente. Temos
de mudar a cultura do País em relação à preservação.

É um absurdo o que muitas Prefeituras fazem no interior Estado em
relação à coleta seletiva. Fazem divulgação da coleta seletiva e
colocam as lixeiras para a população separar o lixo, mas, quando este
chega ao aterro sanitário, não há como separá-lo. Misturam tudo. Isso
é enganar a população. Fazem as campanhas educativas em relação
à importância do meio ambiente e da coleta seletiva, mas, quando o
lixo chega ao aterro, não há nenhum sistema de separação, e acabam
misturando tudo. Não podemos aceitar um erro por duas vezes. Além
de não fazerem a coleta seletiva, reciclando da maneira como
deveriam, ainda estão enganando a população.
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Estamos muito preocupados com as nossas nascentes, pela
maneira como as estamos tratando. Aí cobro um posicionamento do
poder público em vários Municípios do Estado, do poder público
estadual e até do poder público federal, que precisam agir. Um
exemplo é em relação à Copasa, que cobra um valor muito alto pelo
tratamento do esgoto, mas o valor gasto no tratamento do esgoto é
muito pequeno.

Costumo dizer que a água está a preço de vinho. A população está
realmente passando muitas dificuldades em relação ao valor da água.
Já encaminhamos duas representações ao Ministério Público sobre o
valor cobrado pela água e também pelo tratamento de esgoto.
Realizaremos uma campanha sistemática, com muitos dados e
informações em relação ao valor da água da Copasa. Faremos esse
trabalho em conjunto com o Deputado Federal Elismar Prado, que já
apresentou uma emenda à reforma tributária no que diz respeito à
cobrança de ICMS na conta de energia.

Esse projeto estabelece alíquota máxima a ser cobrada, que é 25%.
Pode-se cobrar menos? Pode-se. Podem-se cobrar 10%, 15% ou
20%? É possível. Mas não se podem cobrar mais de 25%. E é
exatamente isso o que acontece hoje em Minas, onde o ICMS está na
faixa de 42%, com a cobrança por dentro. O nosso ICMS na conta de
luz é o mais caro do Brasil.

De acordo com dados oficiais, nesta semana ficamos sabendo que o
governo estima uma arrecadação em torno de R$25.000.000.000,00
somente com o ICMS, valor superior ao do Orçamento do Estado no
ano de 2003 - de fato, é quase o dobro. Portanto, a alíquota cobrada é
muito cara.

Na reforma tributária, o projeto do Deputado Federal Elismar Prado
que estabelece a cobrança máxima de 25% já conta com o apoio de
muitos Deputados no Congresso Nacional. Com essa ação,
esperamos obter êxito e reduzir mais e mais o valor da conta de luz.
Aliás, existe proposta semelhante a essa, estabelecendo também
alíquota máxima de 25% para o ICMS cobrado em Minas. Bastaria
vontade política para que o nosso projeto fosse apreciado e votado. É
iminente, é necessária a aprovação desse projeto para que possamos
reduzir os tributos, reduzir o ICMS na conta de luz.
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Não canso de agradecer a todas as pessoas que contribuíram de
uma forma ou de outra para a campanha de redução da tarifa de
energia em Minas Gerais, que foram para as ruas debaixo de chuva
ou de sol, colheram assinaturas e conscientizaram as pessoas da
importância de encaminhar propostas à Aneel. Nos 56 anos da Cemig,
é a primeira vez que a conta de luz foi reduzida - e acima do índice
proposto inicialmente. Foi uma redução realmente histórica, 17%,
graças à mobilização de toda a sociedade mineira. Em nosso mandato
e no mandato do Deputado Federal Elismar Prado, encaminhamos
várias propostas, e vários parlamentares contribuíram. A relatora do
processo, a Dra. Joísa, incorporou e analisou individualmente todas as
nossas propostas, que, através do estudo técnico que fizemos, foram
acolhidas integralmente. É por isso que foi possível atingir essa
redução de 17%.

A campanha foi pesadíssima, enfrentamos uma “barra” danada,
mas, graças a Deus, saímos vitoriosos. É muito importante as
pessoas terem essa experiência como exemplo. Da mesma maneira
que conseguimos impedir a cobrança da taxa de incêndio para as
residências, que foi uma grande luta - hoje, todas as residências do
Estado de Minas Gerais não pagam mais essa taxa -, conseguimos
impedir também a cobrança da taxa para chamar a polícia. Agora,
vimos a redução da cobrança da tarifa de energia da Cemig.

Já propusemos outra campanha, estamos estudando e elaborando
todo o processo relativo ao seguro obrigatório, o DPVAT. Até alguns
anos atrás, quem tinha moto pagava R$36,00. Hoje, paga R$256,00,
sem justificativa alguma. Queremos fazer todo o mapeamento e toda a
fiscalização. De acordo com os dados que conseguimos apurar, há
muita irregularidade, muita irregularidade mesmo. Queremos fazer
uma devassa no DPVAT. Sabemos que a Fenaseg, que é a federação
nacional das seguradoras, é poderosíssima, mas vamos para cima,
vamos fazer todos os levantamentos tanto em nosso mandato aqui na
Assembléia quanto no mandato do Deputado Federal Elismar Prado,
para que tenhamos todos os dados em mãos.

Como nas campanhas pelo fim das taxas de incêndio e para chamar
a polícia, e agora pela redução da tarifa de energia, é muito
importante a participação de toda a população.
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Todas as pessoas que possuírem dados e informações e que
souberem de casos de outras pessoas que não conseguiram receber
ou que receberam um valor menor que o estabelecido por lei, em
virtude da burocracia, favor nos informarem, porque já estamos
colhendo todos esses dados e levantamentos. Assim, quem tiver
informação do seguro obrigatório tanto para moto quanto para carro,
que a envie ao nosso gabinete, ao gabinete do Deputado Weliton
Prado, para que possamos ter muita munição e “partir para cima” para
valer. E, ainda assim, se não conseguirmos reduzir, pelo menos
tentaremos não permitir que haja aumentos subseqüentes e muito
acima da inflação.

O nosso objetivo é principalmente impedir os novos aumentos e
moralizar o seguro obrigatório, que é pago pelo povo, mas,
infelizmente, a população não tem retorno desses recursos. Após
essa campanha, iniciaremos outra, pela redução da tarifa de água,
que é muito cara. Realmente, a tarifa de água cobrada pela Copasa é
muito cara. Existem as companhias municipais, mas, quando o
tratamento da água passa para as mãos da Copasa, o valor aumenta,
e aumenta muito. Não há nem como comparar.

A água é essencial à vida; o ser humano não vive sem água. Aliás,
pela legislação, é proibido cobrar água, mas as companhias não
cobram pela água, e sim, pelo tratamento e para levar água até à casa
das pessoas. Por isso, também queremos levantar dados para saber
se é justo e se estão corretos os valores que estão cobrando pelo
tratamento da água, que é muito ruim.

Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o que estamos vendo são
os nossos rios poluídos, já que muitas vezes o esgoto é simplesmente
jogado nos rios, sem o tratamento que deveria ter. Dessa forma,
desejamos fazer todos esses levantamentos e estudos, para
desencadear a campanha pela redução dos valores da tarifa de água
cobrada pela Copasa em vários Municípios do Estado.

Restam-me 5 minutos, suficientes para, mais uma vez, parabenizar
o governo Lula pelos levantamentos oficiais que foram feitos a
respeito do seu governo. De posse desses levantamentos, fizemos
uma comparação com os gastos e com os investimentos de governos
anteriores em Minas Gerais e vimos que, realmente, não existe termo
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de comparação entre eles. Nenhum governo, na história de nosso
país, fez tantos investimentos no Estado de Minas Gerais como tem
feito o governo Lula, em todas as regiões do Estado. Um claro
exemplo disso é a cidade de Uberlândia, no Triângulo, que virou um
verdadeiro canteiro de obras. As obras estão espalhadas por todos os
cantos da cidade, como as rodovias, as passarelas e o conjunto de
viadutos do Parque do Sabiá. Além de recursos para a retomada da
obra do teatro municipal, que é uma obra de Oscar Niemeyer, e
também recursos para a construção da UAI no Bairro São Jorge, para
a duplicação da BR-050 e para as obras de infra-estrutura no Bairro
Morumbi, para a construção de mais de 1.500 casas. Isso demonstra
a presença efetiva do governo federal.

Gostaria de citar ainda os recursos destinados ao Bolsa Família, nas
áreas sociais. Por falar em área social, recentemente o Deputado
Federal Elismar Prado inseriu emendas no Orçamento para a
construção de mais de oito creches e de restaurante popular. Então, a
participação do governo federal está sendo efetiva nas políticas
públicas do Estado de Minas Gerais.

Eu, como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, digo: a
presença do governo do Estado é fundamental. Há muito tempo vimos
batendo na tecla da importância de se rever o pacto federativo.
Reconhecemos os investimentos do governo Lula, mas é preciso
rever o pacto federativo, porque o cidadão vive é no Município, só
que, infelizmente, grande parte dos recursos são centralizados no
Estado e na União. Um exemplo disso está na segurança pública. De
todos os Municípios pesquisados pela Comissão de Assuntos
Municipais, isto é, os 853 Municípios de Minas Gerais pesquisados, as
suas Prefeituras, todas elas, têm convênios para apoiar as forças de
segurança pública, seja fornecendo gasolina, seja fazendo
manutenção em viatura, seja fornecendo equipamentos e até papel
higiênico. Sem a presença do poder público municipal, praticamente a
força de segurança pública pára no interior; no entanto, 75% do ICMS
fica para o Estado e apenas 25% são distribuídos entre os 853
Municípios.

É muito injusta a política de distribuição de recursos no País, e é
iminente a necessidade de se rever o pacto federativo. Às vezes, a
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Prefeitura cede funcionários para a Justiça Eleitoral, para os postos de
saúde, para as escolas. Por exemplo, há muitos Prefeitos
processados por improbidade porque transportam alunos da rede
estadual, já que o Estado não cumpre sua responsabilidade. E vejam
que contradição: Prefeitos que não transportam os alunos da rede
estadual também sofrem ações na Justiça porque o Ministério Público,
em vez de entrar com ação contra o Estado, entra com ação contra o
Município. Portanto a situação do conjunto dos Municípios mineiros
não é fácil, apesar de estarmos vivendo um momento muito positivo
na economia, batendo todos os recordes e com recursos chegando.
Mesmo assim, temos de rever o pacto federativo, porque a cada dia
as Prefeituras assumem atribuições legais do Estado e da União.

Para concluir, apresento uma moção de aplauso à Dra. Joísa,
relatora do processo da Aneel, que se definiu pela redução da tarifa
de energia elétrica em 17%. Parabenizamos a Dra. Joísa pela
coragem e pela firmeza, por ter acatado as contribuições
encaminhadas pelos consumidores mineiros e incorporado nossas
propostas pela redução da tarifa de energia elétrica, analisando-as
individualmente. Pela firmeza, pelo trabalho sério e ético da relatora
do processo da Cemig, Dra. Joísa, apresentamos esta moção da
aplauso, que é um reconhecimento do seu trabalho. É um fato
histórico, pois, pela primeira vez, em 56 anos, a conta de luz é
reduzida. Parabéns. Queremos levar essa moção de aplauso em
mãos à Dra. Joísa, e continuaremos cobrando-lhe uma determinação
firme em relação a processos futuros, para que não haja aumentos
exorbitantes, como os ocorridos nos últimos 10 anos na conta de luz
de Minas Gerais, que chegou a quase 500%. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Weliton Prado) - Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, público nas galerias, telespectadores da TV Assembléia,
falarei de três obras importantes para nossa região central de Minas,
em torno de Curvelo. Primeiro, ontem, o Ministro Alfredo Nascimento
autorizou a licitação para adequação e reestruturação asfáltica da BR-
135, partindo do trevo da BR-040 em Curvelo até a cidade de Montes
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Claros. Estava dependendo de alguns licenciamentos, mas a
Superintendência do Meio Ambiente em Montes Claros foi ágil, como
deve ser nos processos de licenciamento. Com a colaboração do
engenheiro regional do DNIT em Sete Lagoas, Sr. Álvaro, os
licenciamentos foram executados, e, ontem, o Ministro, ao tomar
conhecimento, autorizou a licitação.

Essa licitação vai ser de extrema importância, uma vez que já
começamos a ver buracos na estrada, e a época de chuva ainda nem
chegou - sabemos que, ao final do ano, quando vierem as chuvas, o
estrago será novamente exagerado, trazendo problemas de
segurança para quem trafegar, em um ou em outro sentido, na BR-
135. Portanto, esse primeiro anúncio, proativo e positivo, deixa-nos
bastante felizes. Com o Deputado Federal Alexandre Silveira,
recebemos ontem do Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento,
essa bela e auspiciosa notícia não só para o povo da região mas
também para todos os que trafegarem futuramente pela BR-135. São
avanços que acontecem na caminhada da vida pública de todos nós.

Outro anúncio positivo é que, na região que vai de Corinto a Santo
Hipólito e Monjolos, máquinas e homens já estão trabalhando para a
pavimentação asfáltica, pelo Pró-Acesso, do governo estadual, o que
vai beneficiar principalmente os pequenos produtores rurais, para
escoamento de sua produção, uma vez que em breve essas cidades
estarão ligadas por asfalto à BR-135, o que dará mais conforto e
segurança a todos que trafegarem ou precisarem usar aquelas duas
estradas da MG-220. Isso é muito importante para os Prefeitos
Miltinho e Selsinho, de Santo Hipólito e de Monjolos respectivamente,
as Câmaras, os Vereadores, as lideranças e o povo das duas cidades,
em que sou majoritário. Venho trabalhando há muito tempo para
conseguir realizar esse desejo, agora concretizado por ordem do
Governador Aécio Neves, por meio do Pró-Acesso, programa exitoso
do Governo do Estado.

Além disso, há dois dias, no dia 3 de junho, foi dada a ordem do
Governador a várias cidades para licitação do Projeto Pró-Acesso.
Quero agradecer em nome do povo da cidade de Congonhas do
Norte, onde também temos um trabalho político, com o Prefeito João
Carvalho, a Câmara e as lideranças, e que recebeu do Governador
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essa ordem de licitação do projeto para o asfaltamento que vai dessa
cidade a Conceição do Mato Dentro, seguindo até Belo Horizonte. É
uma grande conquista, um grande avanço, que também, até há pouco
tempo, muitos moradores, habitantes ou pessoas que amam aquele
cantinho de Minas Gerais não pensavam ver realizado. Mas o
Governador Aécio Neves, em uma demonstração de cumprimento de
seu dever e do compromisso de campanha, com esse projeto
estruturador extraordinário, vem trazendo para todos nós, mineiros,
conforto e segurança, além da possibilidade de escoamento dos
produtos, o que beneficia principalmente os pequenos, com seus
produtos rurais, permitindo uma condição melhor de sobrevivência a
todos eles. Fica, portanto, o nosso agradecimento ao Governador
Aécio Neves por esses dois trechos: o trecho da MG-220 e o que liga
Congonhas do Norte a Conceição do Mato Dentro.

Agradeço também ao Sr. Alfredo Nascimento, Ministro dos
Transportes; ao Vice-Presidente José Alencar, mineiro, que também
foi peça fundamental; aos Deputados da bancada do Centro-Norte de
Minas; aos Deputados Federais; aos Senadores; e a todos que vêm
lutando por essas conquistas em Minas Gerais, porque ninguém faz
nada sozinho. Temos que reconhecer que é com a participação e com
o trabalho de todos que os sonhos são realizados. Se for buscado
apenas por um ou outro, não passará de sonho, tão-somente.

Num outro assunto, quero focar a questão da contribuição sem
sentido, a nova CPMF que está sendo criada. Sou médico há 33 anos
e tive, durante um período, a ilusão da CPMF, àquela época criada
pelo então Ministro Adib Jatene, colega médico de São Paulo,
cardiologista de renome. Infelizmente, a CPMF nunca foi destinada à
saúde. Na realidade, pouca coisa se destinou à saúde. O Ministro foi
claro ao dizer que, se a CPMF fosse destinada à saúde durante três
ou quatro anos, os problemas da saúde seriam solucionados e se
organizariam o País e a situação hospitalar, que cada dia está mais
caótica. E tudo ficaria mais fácil de se contornar e controlar. Teria de
haver uma contribuição específica para reparar a distância do que era
praticado na saúde e do que se desejava fazer, com qualidade, no
País. Infelizmente, ainda na época do Fernando Henrique, tiraram das
mãos da administração, do Ministro Adib Jatene, a possibilidade de
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controlar e dar uma saúde de qualidade ao povo brasileiro. Isso não
aconteceu, e o Adib Jatene não ficou no Ministério, porque foi uma
frustração. Com indignação, ele voltou à sua vida particular. Fica aqui
esse registro.

Àquela época, o Lula ainda não era Presidente e criticou muito essa
questão, falou muito desse problema. No seu governo, já no segundo
mandato, a CPMF, sepultada há quatro meses, também não atendeu
satisfatoriamente à saúde, frustrando os que tinham expectativa com o
Presidente Lula, que vinha com espírito de mudança e com sua
trajetória de oposicionista, de oposição à situação de não-
cumprimento da CPMF. Ele também não permitiu que todo o recurso
fosse destinado à saúde para corrigir, definitivamente, a situação
caótica da saúde no nosso país.

Concedo, com muita alegria, aparte ao meu colega médico e
Deputado, Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Caro Deputado Doutor
Viana, cumprimento-o pela posição que defende no seu
pronunciamento, extremamente oportuno e atual, que vai ao encontro
das necessidades mais reais e pungentes da população brasileira,
porque a saúde, infelizmente, tem sido um grande problema do nosso
país, longe ainda de encontrarmos uma solução. Estamos vendo o
debate que está-se desenrolando no Congresso Nacional, com a
possível aprovação ou regulamentação da Emenda nº 29, aprovada
em 2000, como V. Exa. sabe, e até hoje não regulamentada, e
também a discussão da nova versão da CPMF, a CSS, para suprir a
sua não-prorrogação. Tenho impressão de que, até a próxima
semana, essas questões estarão resolvidas. Espero que haja uma
boa solução.

Entendi que a solução ideal e definitiva se daria pela reforma
tributária que estabelecesse definitivamente os recursos para a saúde
daqui para a frente, como ocorreu com a educação na Constituinte, há
20 anos. Enquanto isso não ocorre, meu caro Deputado Doutor Viana,
estamos trabalhando aqui. A Comissão de Saúde tem sido muito ativa
na Casa, naturalmente com a compreensão e o apoio dos pares, junto
ao governo do Estado. Há críticas dizendo que o recurso não é esse,
apresentam-se outros benefícios que fogem da saúde.
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Estive hoje numa audiência com a Secretária de Planejamento
Renata Vilhena, que me informou oficialmente que Minas já subiu este
ano. Quer dizer, a previsão seria de 7,3% para o Orçamento, mas já
está chegando a 7,5%. O compromisso do governo do Estado é de
chegar aos 12% até 2010, independentemente do que resolverá o
Congresso Nacional com a regulamentação da PEC. Esse
compromisso é bom para os Deputados que estão aqui e interessante,
pois caminharemos muito.

Neste ano já tivemos um Orçamento um pouco maior para a saúde -
aliás, de forma bastante expressiva, aumentou o Orçamento na
saúde. Até agora, o governo já acrescentou, além de uma previsão
orçamentária, ou seja, do que está previsto no Orçamento, mais
R$200.000.000,00, cumprindo o compromisso que havia assumido
com esta Casa no final do ano passado. Na verdade, o compromisso
era fazer essa suplementação até o final deste ano - o que está sendo
feito agora, até o final do primeiro semestre, com a liberação de mais
R$200.000.000,00 para serem gastos exclusivamente em ações de
saúde.

Portanto, essa era a notícia que queria dar, Deputado Doutor Viana.
Apesar da situação lamentável e precária em que se encontra o setor,
temos de valorizar também o esforço do governo do Estado em trazer
um aporte mais considerável de recursos para defender os interesses
da população do Estado. Gostaria de cumprimentá-lo pelo
pronunciamento. Era o que queria dizer. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Deputado Carlos Mosconi, agradeço-lhe
a sua importante contribuição. Já caminhando para o final do
pronunciamento, gostaria de dizer que lamentamos, porque, se a
CPMF àquela época tivesse sido destinada à saúde, não estaríamos
passando hoje por essa situação de desestímulo, de desconfiança e
de descrédito. Será mais uma a ser criada, assim como foi a taxação
sobre os combustíveis. As estradas estão precisando realmente da
destinação final, para que o recurso retorne em benefício da
segurança na questão viária, principalmente, do nosso país.

Só tenho a lamentar, pois naquela época já poderia ter sido
resolvido, mas não foi. Continuamos nessa situação já há quase 12
anos. O pedido era que ficasse até 2010. Quando mudássemos de
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Presidente, este solicitaria novamente a sua prorrogação. Então, com
essa prorrogação, em vez de a CPMF ser uma contribuição provisória,
seria permanente, definitiva.

Agora vem aí mais essa contribuição. Se ela, de fato, fosse
totalmente destinada à saúde, o povo brasileiro não iria falhar, faltar.
Todavia, ficamos com a pulga atrás da orelha, desconfiados.
Infelizmente, a política se encontra em descrédito. É preciso que
cumpramos as normas como são determinadas. Muda-se uma
Constituição - é uma proposta de emenda à Constituição -, mas não
se cumpre; desvia-se a função e tudo.

Portanto, é lamentável que, mais uma vez, estejamos nessa
situação e, agora, de forma pejorativa, com vários nomes para essa
CSS. A última que ouvi aqui seria “contribuição sem sentido”, pois
sabemos que dificilmente será destinada à saúde, setor que tanto
precisa. Tudo isso está acontecendo em nome do progresso,
desenvolvimento e crescimento para o País, mas o brasileiro está
morrendo à míngua nas filas, nos hospitais, sem atendimento nem
CTI. Infelizmente, não queríamos dizer isso aqui, mas essa é a
realidade da saúde. Eram essas as minhas considerações, Sr.
Presidente, na tarde de hoje.

* - 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
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência informa

ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos termos da Decisão
Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 2.570/2008, da
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104
do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões do
Trabalho - aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, em 4/6/2008, dos
Projetos de Lei nºs 400/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
1.944/2007, do Deputado Doutor Rinaldo, 2.221/2008, do Deputado
Irani Barbosa, 2.272/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho,
2.293/2008, do Deputado Célio Moreira, 2.294/2008, do Deputado
Eros Biondini, 2.313/2008, do Deputado Elmiro Nascimento, e
2.337/2008, da Deputada Rosângela Reis; de Turismo - aprovação, na
16ª Reunião Ordinária, em 4/6/2008, do Projeto de Lei nº 1.993/2008,
da Deputada Gláucia Brandão, e do Requerimento nº 2.513/2008, do
Deputado Jayro Lessa; de Assuntos Municipais - aprovação, na 14ª
Reunião Ordinária, em 4/6/2008, dos Requerimentos nºs 2.451/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.520/2008, do Deputado Zezé
Perrella; de Política Agropecuária - aprovação, na 14ª Reunião
Ordinária, em 3/6/2008, do Projeto de Lei nº 2.289/2008, do Deputado
Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs 2.469 a 2.505/2008, do
Deputado Leonardo Moreira; e de Defesa do Consumidor - aprovação,
na 10ª Reunião Ordinária, em 5/6/2008, dos Requerimentos nºs
2.434/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, e 2.515/2008, do
Deputado Weliton Prado (Ciente. Publique-se.).

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 1.677/2007, do Governador do Estado, que disciplina o acordo de
resultados e o prêmio por produtividade no âmbito do Poder Executivo
e dá outras providências; e 2.430/2008, da Mesa da Assembléia, que
instituiu o adicional de desempenho no âmbito da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

solicitando ao Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente e à
Secretaria Municipal de Atividades Urbanas de Contagem informações
sobre as providências tomadas tendo em vista a atuação da
distribuidora Unigás, conforme documentos que encaminha. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, faço um registro que

considero de fundamental importância sobre o sucesso das empresas
de Minas além das fronteiras deste Estado. Ontem foi realizado na
Capital Federal o lançamento do jornal “O Tempo”, que tem sua sede
na nossa querida Contagem, com a presença do Vice-Presidente José
Alencar. (- Lê:)

“Além de anunciar a estratégia de transformar a publicação na mais
lida no segmento de jornais de assuntos gerais em Minas, o
Presidente da Sempre Editora e anfitrião da festa, Vittorio Medioli,
destacou o desempenho dos demais jornais do grupo. No total, os
jornais “O Tempo”, “Super Notícia”, ”Pampulha”, “O Tempo Betim” e
“O Tempo Contagem” têm uma tiragem somada de mais de 600 mil
exemplares.”. Esse é o exemplo de Minas Gerais.

O Presidente da Sempre Editora, Vittorio Medioli, ainda anunciou
ontem os investimentos para a modernização do grupo. Além da
compra de duas novas rotativas no valor de R$30.000.000,00, será
lançado ainda este mês um portal na internet com o conteúdo de
todas as publicações da Sempre Editora, notícias em tempo real e
anúncios de veículos e imóveis. A partir de julho, “O Tempo” também
terá suas vendas auditadas pelo Instituto Verificador de Circulação -
IVC.

Pois bem, Sr. Presidente, esse jornal de Contagem está ganhando o
Brasil e mostrando a eficiência do nosso empresariado. É interessante
como o editor do jornal anuncia bem a política de Minas Gerais,
colocando-a no centro do País, no centro do debate. Nobre Deputado
Getúlio Neiva, na edição de hoje, o ex-Deputado Vittorio Medioli,
Presidente da Sempre Editora, em mais um de seus brilhantes artigos,
expõe esse grande momento por que passa a política mineira. Trata-
se de um artigo muito interessante, muito bem escrito, com o título “’In
vino’ a ‘veritas’ de Minas”.

São palavras do Exmo. Sr. Vittorio Mediolli. (- Lê:)
“A ‘arte da política’, assim como a entendem ilustres intérpretes, é

saber pegar onda, eventualmente rebolando e se mostrando espertos
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sobre elas. Aproveitar a força das correntes foi sempre o sistema mais
recomendado e ainda o mais eficaz. Quem, ao contrário, atreveu-se a
desafiar o moto oceânico deu com os burros n’água.

De quanto é permitido enxergar a olho nu, no cenário de Minas, a
união Fernando Pimentel com Aécio Neves para eleger Márcio
Lacerda é uma tentativa arriscada de levantar ondas para um
candidato que, mais que surfista, mostra habilidade de mergulhador. A
tarefa a ele confiada parece imprópria.

Talvez por inveja, talvez por despeito, talvez por justa consideração,
seu incerto potencial vem sendo duramente criticado. Na terça-feira de
passagem em Brasília, num evento prestigiado por celebridades de
Minas, escutei duras palavras sobre a ‘aliança mais falada’ do
momento.

Os aspectos positivos, lembrados na primeira hora, eram o ganho de
notoriedade de Fernando Pimentel País afora, até então circunscrito
ao cinturão metropolitano de Belo Horizonte, e a consolidação da
fama de ‘conciliador’ de Aécio Neves. Mas o ‘positivo’ parava por aí.
Abundavam apreciações negativas sobre ‘excesso de esperteza’ e
ganhos inconfessáveis.

‘Trata-se da forma menos sangrenta, e talvez a única viável, de tirar
o PT da Prefeitura’, comentava convicto um que de política sabe tudo
e considera o candidato escolhido do PSB uma reedição do ‘cavalo’
que Ulisses (Aécio) introduziu em Tróia. ‘O partido do Governador não
terá candidato nas principais cidades do Estado?’, estranhava um
detentor de alta patente que esbofou, ‘já se viu?’.

Em geral, por uma razão ou por outra, recorria o termo de ‘falta de
atenção com os aliados e companheiros’, de ‘decisão isolada do
Governador e do Prefeito’, e claramente emergiam, na hora mais
tardia, quando ‘in vino’ a ‘veritas’ - ou seja, depois de um bom vinho,
aparece a verdade -, apreciações menos diplomáticas: ‘Que os dois
se lasquem. Na próxima se lembrarão como se faz política’.

Não falta nada para entender que o candidato do PSB, segundo
alguns, ‘um marinheiro de primeira viagem’, ‘um poste da Cemig’ para
outros e, ainda em cenário junino, um ‘espantalho no milharal’, terá
dificuldades para se afirmar. E uma coisa era repetida, ‘no segundo
turno os candidatos estarão todos unidos’, mas do lado oposto.”
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Brilhante artigo do nobre Deputado Vittorio Medioli, mostrando que,
sem dúvida, em Minas há um grande debate político neste momento.
Parabenizo o jornal “O Tempo” por ganhar novos mercados, levando
com ele o nome de Minas e da nossa querida cidade de Contagem.

É com muito orgulho que a Avenida Babita Camargo sedia essa
grande empresa jornalística, que, sem dúvida, será um dos
exemplares do Brasil. Obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, caro Deputado
Domingos Sávio, Deputado Carlin Moura, meu Líder, Deputado
Gilberto Abramo, caro Vice-Líder, Deputado Adalclever Lopes,
companheiros da Bancada do PMDB, esta tarde foi muito importante
para o nosso partido, por causa da reunião que se iniciou a partir das
13 horas, a qual continua até agora, entre os nossos dois pré-
candidatos a Prefeito de Belo Horizonte, o Deputado Federal
Leonardo Quintão e o Deputado Sávio Souza Cruz, traçando as
estratégias para as convenções do próximo dia 15. Trata-se de um
momento importante, porque o nosso partido não mudou o seu
discurso desde o ano passado, marcando posição com candidatura
própria para defender os interesses do nosso velho MDB de guerra.

Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para me regozijar com a decisão
do Senado Federal na noite de ontem, em que, por unanimidade,
aprovou a Medida Provisória nº 418, que termina de uma vez com a
novela legislativa referente à ZPE de Teófilo Otôni, única ZPE de
Minas Gerais, única ZPE do Sudeste brasileiro e uma das duas que
estão já com a sua infra-estrutura administrativa pronta, com terrenos
disponíveis para receber indústrias, empreendimentos de qualquer
natureza e não limitados à área gemológica, como alguns supunham
que o seria. Quero comunicar, Sr. Presidente, que foi uma luta dura,
que começou em 1988. Portanto, estamos defendendo a idéia das
ZPEs há 20 anos. Trata-se de uma idéia iniciada pelo Deputado
Federal Luiz Leal, continuada por mim, quando fui Deputado Federal,
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continuada por Ademir Camilo, hoje Deputado Federal. Depois de 20
anos, finalmente, o Brasil entende que para crescer precisa de
tratamento diferenciado para as regiões mais sofridas de nosso
Estado.

Interessante é ressaltar, Sr. Presidente, que o Brasil não tem a
cultura das ZPEs, mas conhece muito bem os benefícios da Zona
Franca de Manaus. Mais importante ainda, Sr. Presidente, é ressaltar
que os benefícios das ZPEs são maiores, muito maiores os seus
incentivos do que os concedidos à Zona Franca de Manaus. Quero
lembrar que nos Estados Unidos da América existem 220 ZPEs em
funcionamento; lembrar ainda que em Hong Kong, Cingapura, na
própria China e na Índia, além de outros Tigres Asiáticos, em
pequenos países como Dubai, onde se implantaram ZPEs, houve um
progresso rápido, um crescimento econômico fantástico. E as ZPEs
do Brasil, em vista das expectativas da Associação Brasileira de
ZPEs, podem trazer para o Brasil bom capital de investimento e não-
especulativo, da ordem de US$10.000.000.000,00, num prazo máximo
de cinco anos.

Quero dizer, Sr. Presidente, que é momento de nos regozijarmos
efetivamente com o Deputado Federal Ademir Camilo, nosso
companheiro, que empreendeu essa luta fazendo com que o
Parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, definisse a existência da
ZPE do Brasil, e não apenas de Teófilo Otôni. E de forma muito clara,
Sr. Presidente, quero dizer que, se a ZPE tem um pai, ele se chama
Luiz Leal, ex-Deputado Federal por quatro vezes, ex-Secretário de
Estado de Interior e Justiça de Minas Gerais, ex-Prefeito da nossa
Teófilo Otôni; todavia, como em política é muito comum aparecerem
paternidades assumidas, embora indevidas e indesejadas, surgirem
muitos pais para aquilo que é belo, bom e bonito, resolvo, neste
instante, Sr. Presidente, sem demérito para aquele cidadão que se
chama Luiz Leal, dizer que ele é a mãe da ZPE, embora homem,
porque mãe não tem jeito de ter duas; pai pode ter 200, mas mãe,
não.

Sr. Presidente, a ZPE de Teófilo Otôni representará para a região
Nordeste de Minas e para Minas Gerais um impacto positivo
fantástico. Muitos ainda não compreenderam essa grandeza. Fiz um
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jornalzinho e o distribuí; colocarei no meu “site” e vou divulgá-lo, para
que as pessoas compreendam o que é uma Zona de Processamento
de Exportação.

Hoje, no Brasil, temos dois tipos de estímulos para a exportação,
dois tipos de isenções tributárias: um isenta de alguns tributos; outro,
de outros; mas ambos deixam sempre alguma carga tributária. A ZPE,
na lei ontem aprovada, com a sua conclusão, terá o benefício dos dois
sistemas de isenção tributária do Brasil, acrescentando mais um.
Serão cinco anos de isenção de Imposto de Renda para as empresas
que se estabelecerem na ZPE de Teófilo Otôni.

É importante destacar, Sr. Presidente, que é claro que a nossa
Prefeitura terá de ser reorganizada para trabalhar a busca das
empresas, assim como terá o Estado de Minas Gerais de se adequar,
por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
para mostrar ao Brasil e ao mundo as oportunidades industriais com
isenção tributária completa, em todos os níveis, e para que a nossa
ZPE possa ser instalada e funcionar.

Quero dizer, Sr. Presidente, que aquela idéia que parecia maluca na
minha primeira apresentação neste Plenário, de dizer da necessidade
da reconstrução da Estrada de Ferro Bahia-Minas, com a ZPE, talvez
eu nem mais necessite fazer esse discurso. As empresas que lá irão
instalar-se, com o crescimento da área do granito, do calcário, da
argila, do caulim, do minério de ferro da região de Porteirinha,
Montezuma, enfim, tudo isso confluirá para a necessidade de uma
estrada de ferro naquela região.

Quero dizer também, Sr. Presidente, da minha felicidade por, depois
de 20 anos de luta, conseguirmos essa bela vitória no Senado
Federal.

Não podemos permitir, de jeito nenhum, que a ingratidão possa
deixar de fora os nomes destes dois cidadãos: Luiz Leal, que
começou tudo; Ademir Camilo, que concluiu a tarefa.

Sabemos muito bem que há barranqueiros na minha cidade, há
pessoas que tentarão pegar barranco nessa vitória. Exatamente
quando o Presidente Lula assinar o decreto criando a alfândega,
porque há necessidade de um decreto presidencial, haverá pessoas
que tentarão pegar uma “ponga”, como falamos na região. Por isso,
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Sr. Presidente, desde já faço esse pronunciamento para que as
pessoas saibam dar mérito a quem realmente a ele faz jus. É preciso
destacar os que trabalharam e agradecer-lhes. Fiz minha parte, e
confesso a V. Exa. que, como Prefeito, naquela época, esforcei-me
muito.

Como Deputado Federal, aqui vai um preito de gratidão ao ex-
Presidente da República Itamar Franco, que, no finalzinho do seu
mandato, em outubro, me entregou o decreto que autorizava o início
das obras. Logo depois, Sr. Presidente, com o Prefeito Dr. Samir,
visitamos o ex-Governador Eduardo Azeredo, que destinou recursos
da Comig, hoje Codeminas, para fazer a canalização do rio, as obras
de infra-estrutura de acesso à ZPE de Teófilo Otôni. A obra está
pronta, apenas aguardando os investidores, os industriais que
queiram habilitar-se a ganhar dinheiro, mas, sobretudo, Sr.
Presidente, a redimir uma região inteira, a gerar os milhares de
empregos que, ao longo dos próximos anos, serão gerados pela
iniciativa privada, independentemente da ação do poder público.

Quero ressaltar, Sr. Presidente, que essa é uma vitória legislativa, é
uma vitória parlamentar, iniciada pelo Deputado Federal Luís Leal,
continuada pelos Deputados Federais Getúlio Neiva, Edson Soares e
Ademir Camilo, que concluem esse processo longo, doloroso. Já
estava, Sr. Presidente, um pouco desalentado, assim como nosso
povo, achando que toda aquela estrutura em que investimos milhares
e milhares de reais - alguns milhões de reais, talvez - fosse um
elefante-branco. Já havia quem dissesse, brincando conosco, que
tínhamos em Teófilo Otôni um elefante-branco, uma baita estrutura
que não servia para nada.

Sr. Presidente, conclui-se esse processo. Nessa conclusão, quero
manifestar minha gratidão. Quero, ainda, pedir ao povo da minha
terra, àqueles que nos ouvem e vêem pela TV Assembléia, que
prestem também atenção na história das ZPEs, porque seus filhos e
seus netos usufruirão as benesses e os resultados desse trabalho de
vários homens políticos ao longo de 20 anos.

Quero dizer, Sr. Presidente, que iniciei outra luta muito importante
em 2003 para a construção de uma estrada de ferro que ligue o Sul da
Bahia ou o Norte do Espírito Santo à região central do Vale do
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Jequitinhonha, passando por Teófilo Otôni e pelo Vale do Mucuri.
Quero dizer que iniciei essa luta junto a um outro projeto de extensão
do ramal ferroviário da Estrada de Ferro Vitória-Minas, saindo de
Governador Valadares, passando por Teófilo Otôni e chegando a
Itanhomi.

Quero dizer, Sr. Presidente, que a parte do governo do Estado está
cumprida, com a assinatura da ordem de serviço e dos convênios para
49 trechos de estrada asfaltada para todos os Municípios de nossa
região. Para onde não é estrada federal, para onde não é rodovia
federal, já há autorização por parte do Sr. Governador. Nossa parte, a
parte do Governador Aécio Neves, está cumprida.

Quero falar, Sr. Presidente, da minha satisfação neste instante de
ver que Minas Gerais recebe um fluxo positivo, diferenciado do resto
do Brasil, crescendo a taxas maiores que o resto da Pátria brasileira.
Sobretudo, Sr. Presidente, quero falar da honra de ser mineiro, da
honra de ter nascido em Medina, da honra subida e importante que é
ter governado Teófilo Otôni por dois mandatos, ter sido seu
representante na Câmara dos Deputados em Brasília, ter sido
Secretário de Estado Adjunto em três oportunidades, convidado pelos
ex-Governadores Itamar Franco e Eduardo Azeredo.

Quero dizer que a felicidade deste momento, Sr. Presidente, só se
compara àquelas homenagens de final de carreira. Claro, não quero
parar agora. Tenho muitos anos de saúde e de energia cívica pela
frente. Enfrentarei novos desafios nos próximos dias, outro grande
desafio, para fazer com que nossa cidade de Teófilo Otôni seja
recuperada de todo o desastre administrativo que fez mal à nossa
gente.

Quero dizer, Sr. Presidente, que a minha cabeça e o meu
sentimento andam juntos. Razão e sentimento andam juntos no
sentido de, em breve, poder outorgar à nossa terra programas e
projetos especiais, que haverão de redimir nossa população carente e
mais pobre.

Sr. Presidente, nesta Assembléia encontrei o ambiente propício para
confraternizar, co-participar de importantes projetos, sobretudo de
importantes iniciativas que visam ao desenvolvimento, ao crescimento
de Minas Gerais.
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Sr. Presidente, agradeço-lhe a paciência. Agradeço ao Vice-
Presidente José Alencar, que, no exercício da Presidência da
República - e aqui está a comprovação disso -, assinou o
encaminhamento ao Sr. Fernando Haddad, Ministro da Educação, da
decisão do Conselho Universitário da Universidade dos Vales do
Mucuri e Jequitinhonha, por meio da minha pessoa e da pessoa do
Deputado Ademir Camilo, a fim de que, no próximo ano, em Teófilo
Otôni, nossa bela cidade, possamos contar com o curso de Medicina.

Finalmente, Sr. Presidente, devo dizer que a Unipac também está
trabalhando para que tenhamos outra faculdade de Medicina em
nossa cidade. Todas essas iniciativas são motivos de orgulho para
mim. Agradeço aos companheiros Deputados e Deputadas, à
Liderança desta Casa e aos funcionários. Hoje podemos comemorar,
pois temos algumas notícias importantes para o nosso povo de Teófilo
Otôni e da região do Nordeste mineiro. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência também cumprimenta o nobre
Deputado Getúlio Neiva pelas conquistas.

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, colegas Deputadas e
Deputados, pessoas que acompanham os nossos trabalhos nesta
Casa ou pela TV Assembléia. Inicialmente quero referir-me ao
seminário que está sendo organizado por esta Casa e que tem sido
amplamente divulgado pela TV Assembléia. O seminário “Minas de
Minas” tratará da cadeia produtiva da mineração.

Como se sabe, o Estado traz, em seu nome, o emblema da
mineração, ou seja, a referência clara de que aqui somos mineiros.
Portanto, na nossa relação com a produção de metais, dos diversos
minerais, temos não só a construção da nossa história mas também
um dos elementos fundamentais da nossa economia e da nossa
organização social. Embora, por um lado, Minas Gerais detenha a
produção tão importante de diversos minerais, por outro lado, possui
muitos problemas que precisam ser corrigidos, sanados, a fim de que
a produção gere riqueza, desenvolvimento, sem, ao mesmo tempo,
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causar tantos problemas ambientais. É perfeitamente possível
conciliar desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Para tanto,
é preciso que se tomem decisões acertadas, com investimentos e
legislação atualizada, e não, como se tem visto, uma burocracia
infernal, uma tecnocracia e atitudes de quem quer criar dificuldades
para vender facilidades. É preciso haver um compromisso com Minas
e com a necessidade de gerarmos riquezas, e não só para os
mineiros mas também para todo o Brasil. Temos de fazer isso, mas,
ao mesmo tempo, precisamos respeitar a natureza, nosso patrimônio
natural: água, montanhas, matas.

Na próxima semana, teremos o fechamento desse grande trabalho.
Estivemos em Divinópolis, onde participamos de uma boa reunião
com a presença de empresários do setor de fundição e siderurgia, que
é uma das principais atividades de Divinópolis, Cláudio, Itaúna e
cidades vizinhas. Esse seminário foi realizado também em Itaúna,
bem como em várias outras cidades do Estado.

Quero destacar aqui - e não apenas pela sua presença neste
Plenário, prezado Doutor Viana - o papel importante que V. Exa. vem
desempenhando como nosso Presidente da Frente Parlamentar Pró-
Mineração, com um debate maduro e responsável, tendo consciência
de que precisamos, sim, apoiar e incentivar os empresários
responsáveis e ter atitudes duras e punitivas contra aqueles que são
poluidores ou que, de alguma forma, não querem contribuir para um
desenvolvimento adequado do Estado. É preciso separar o joio do
trigo. Portanto não podemos, sob o pretexto de preservar o meio
ambiente, simplesmente também apostar na burocracia, na demora
nos licenciamentos, na indiferença por parte de alguns técnicos ou na
atitude hostil daqueles que querem apenas multar, como se isso
resolvesse. Esse debate franco e aberto que V. Exa. tem incentivado
tem contribuído muito para que esse seminário possa dar bons frutos.

Da mesma maneira, quero cumprimentar o nobre Deputado Getúlio
Neiva, que preside esta sessão, e o meu colega e conterrâneo
Deputado Rinaldo Valério, pois temos discutido de forma muito
fraterna e buscado o entendimento para o futuro da nossa Divinópolis.
Com certeza, haveremos de encontrar a construção do entendimento
em prol de Divinópolis, como já tem sido a nossa prática aqui, no dia-
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a-dia, no exercício dos nossos mandatos parlamentares.
Sr. Presidente, tenho um outro assunto, com o qual V. Exa. também

guarda grande familiaridade, que é a nossa preocupação com a
agricultura. Hoje vivemos um momento de alegria porque um evento
como a Expominas ou a Superagro, como, há alguns anos, passou a
ser batizada a maior feira agropecuária de Minas Gerais. Ela também
nos traz alegria por vermos com que competência o produtor rural tem
diversificado a sua área de atuação e feito de Minas realmente o
grande celeiro do Brasil. Há muito tempo, já somos o maior produtor
de leite. Estamos entre os maiores produtores de carne, de frango, de
café. E estamos caminhando para alcançar também na safra de
grãos, de um modo geral, recordes históricos. Tudo isso tem sido feito
em um Estado que diminui o seu desmatamento. Isso mostra que
estamos no caminho certo. Enquanto o Brasil, a cada ano, na análise
global do País, aumenta o percentual de desmatamento, Minas
consegue aumentar a produção rural e diminuir o percentual de
desmatamento. Já é o Estado da Federação que tem a maior área
plantada de matas artificiais, ou matas plantadas, principalmente de
eucalipto. Isso acaba dando suporte à indústria mineira e, ao mesmo
tempo, é responsável para que nós, em Minas, estejamos no caminho
certo, não destruindo as nossas matas nativas. Estamos em um
processo de diminuição do desmate nativo. Cada vez mais, temos
madeira em abundância, plantada de maneira planejada, sem destruir
as nossas nascentes, a nossa flora natural, a nossa biodiversidade
natural.

Se, por um lado, temos motivos para comemorar, como a
competência e a seriedade dos nossos produtores rurais, por outro
lado temos muita razão de protestar e dizer que continua havendo um
descaso com quem se empenha para produzir alimentos no Brasil.
Parece que o Brasil, principalmente o governo federal, só se preocupa
com aqueles que querem, de alguma forma, fazer do protesto, da
invasão ou da destruição de patrimônio público uma verdadeira
profissão. Esse, sim, recebe uma atenção especial do governo. Quem
quer invadir prédio público, propriedades privadas e fazer anarquismo
recebe apoio. Quem quer trabalhar e produzir recebe notícias como a
desta semana, de mais aumento da taxa de juros. O aumento da taxa
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de juros é veneno contra a produção de alimentos em qualquer parte
do mundo. Estamos vivendo um momento em que o mundo inteiro
percebe que é necessário aumentar produção de alimentos, até para
que haja paz social e paz de um modo geral.

A ausência de alimentos, que é um problema sério em vários países,
não pode ser enfrentada somente com discurso. Quem enfrenta a
situação na prática é o produtor rural, é aquele que continua morando
no campo, acreditando nessa atividade econômica, investindo,
empregando gente para produzir grãos, leite, carne e cereais. Esse
produtor rural é tratado com desrespeito, com multas abusivas, com
aumento da taxa de juros, sem uma política planejada que o respeite.
Ao contrário, há sempre esta preocupação: se se aumenta um pouco
o preço de determinado produto, vamos importar e criar uma forma,
porque alimento não pode subir de preço. Eu, particularmente, sou
produtor rural e não gosto que o alimento suba de preço. O problema
é que não há a menor preocupação em controlar o aumento do custo
de produção. A forma de evitar que haja aumento do preço dos
alimentos é extremamente simples: é ter o mínimo de respeito para
com o produtor, para não permitir o aumento abusivo do custo de
produção, a começar pelos juros. Sabemos que a agricultura é uma
atividade que demanda permanentemente aportes de capital. Um
comércio, por exemplo, ou mesmo a maioria das indústrias tem um
giro extremamente rápido. Adquire-se uma mercadoria e, logo em
seguida, passa-se a vendê-la. Depois que se estabelece um
determinado capital de giro - é preciso tê-lo, porque o juro alto é
prejudicial... Mas, para o agricultor, ele é uma tragédia.

Sou pequeno produtor de café. O processo é o seguinte: planta-se o
café e espera-se durante vários anos para começar a produzir, ou
seja, investe-se e espera-se por alguns anos para começar a receber
de volta o que investiu. Depois se trabalha o ano inteiro, cuidando,
colocando adubo, capinando, combatendo praga, gastando com mão-
de-obra; vem o período da colheita, que dura vários meses, em que se
paga mão-de-obra. E, até aqui, ainda não se recebeu nada pela
mercadoria. Então é preciso correr ao banco e pegar dinheiro
emprestado, para comprar mercadoria a prazo. Aí, toda as vezes em
que sobe a taxa de juros, a sua vida é afetada.
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O governo nem toma conhecimento disso. Além do mais, preocupa-
se em criar mais impostos. Hoje um colega disse aqui que esse
imposto que querem criar deveria chamar-se “contribuição sem
sentido - CSS”. Estão dizendo que seria a contribuição social para a
saúde. Estão querendo enganar o povo brasileiro. Se a CPMF foi
extinta justamente porque foi criada para a saúde e não foi aplicado
nenhum centavo nesse setor durante anos e anos... Somente na noite
em que seria derrotada, depois que já estava praticamente
sacramentada a derrota do ICMS no Senado Federal, chegou uma
carta do Presidente dizendo que aplicaria os recursos da CPMF na
saúde. Assisti à reunião pela TV Senado; não foi alguém que me
contou. Depois, é claro que todos os jornais divulgaram a notícia. Os
Senadores estavam lá votando e dizendo justamente que o governo
não aplicava a CMPF na saúde, que tentaram negociar, mas o
governo se recusou. E, no momento da votação, chegou fazendo
promessas. Apenas prometeu, porque não propôs mudanças na lei,
não mandou nada do tipo: “Emendei a lei, e ela será
exclusivamente...”. Mandou uma promessa de que os recursos seriam
aplicados na saúde; mesmo assim, de uma maneira evasiva. Agora
tenta passar esse mesmo conto do vigário no povo brasileiro. E faz
isso com um discurso muito convincente, tão convincente como
discurso de político corrupto, bandido, que chora na televisão e diante
da imprensa quando é flagrado, ao descobrirem que é bandido.
Estamos cansados dessa novela. Este é um dramalhão de baixíssima
categoria: um indivíduo é flagrado no crime e começa a chorar, a dizer
que é inocente, mas há várias provas de que é bandido. Da mesma
forma temos visto atitudes do governo querendo enganar o povo de
uma maneira descarada, criando mais impostos.

A agricultura não agüenta isso. Outro aspecto que é revoltante é a
falta de controle no custo dos insumos, já que essa é uma matéria que
está diretamente ligada a imposto e a juros altos. Já disse que sou
produtor rural e dependo da compra de adubo. O petróleo está caindo
de preço por causa do dólar, porque o petróleo subiu mas o dólar está
diminuindo. Então, se o preço do dólar está diminuindo e o petróleo é
comprado em dólar, obviamente não há razão para se falar em
aumento no preço dos adubos, uma vez que, no mundo inteiro, o
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controle é feito em dólar. E isso, quando convertido para o real,
amenizou o impacto. Tanto isso é verdade que o valor da gasolina
praticamente não subiu, no Brasil, nos últimos tempos. Houve uma
certa estabilidade do preço dos combustíveis.

Então por que o preço do adubo subiu tanto? Porque não há
respeito ao produtor rural. Ah, o adubo é derivado do petróleo! Mas é
capaz de a gasolina não o ser, Deputado Getúlio Neiva, porque o seu
preço não subiu na mesma proporção do valor cobrado pelo adubo.
Isso é pura falta de respeito com o produtor rural.

Num momento como este, em que se inicia a exposição
agropecuária de Minas Gerais, sediada em Belo Horizonte, é
importante lembrar que, por todo o interior mineiro, os produtores
estão se organizando em feiras, que em boa parte estão se
transformando numa verdadeira fonte de renda, para o sindicato
continuar sobrevivendo; e de lazer, para a comunidade, já que as
principais atrações da festa acabam sendo os “shows” sertanejos e os
rodeios. Isso porque há um certo desencanto no campo, na hora de
mostrar aquilo que é produzido com tanto suor, que são os seus
animais, com uma genética aprimorada, e as estratégias para a
produção de grãos, de leite, e de alimentos, de um modo geral. O que
vemos é o descaso das políticas públicas estruturantes.

É certo que existem ações concretas em nosso Estado, como o
governo de Minas levando asfalto a todas as cidades, o que acaba
contribuindo para o transporte e para o escoamento da produção de
alimentos, uma vez que o asfalto é essencial para o produtor poder
escoar a sua produção; isto é, levá-la do interior para os grandes
centros. A telefonia móvel, que hoje chega a todos os Municípios
mineiros, também é uma forma de levar tecnologia, assim como a
energia elétrica, que agora chega na etapa 2, do Luz para Todos, que
tem uma participação importante do governo do Estado junto com o
governo federal. São ações que, em Minas, têm avançado. No
entanto, existe o que chamo de política estruturante, que é a política
maior e que afeta a vida de todo o mundo: os juros e os impostos.
Nesse aspecto, infelizmente continuamos a ter um tratamento de
descaso.

Encerrando, Sr. Presidente, em que pese a serem atitudes isoladas,



318

continuo ao lado de V. Exa. e de outros colegas, acreditando que cada
um de nós pode fazer um pouco. Noutro dia mesmo, houve o encontro
dos apicultores, na Expominas, e eu tive a alegria de ser
homenageado por eles, por ter sido o autor da emenda que conseguiu
reduzir o ICMS do mel e de todos os produtos da abelha, de 18% para
7%. O pequeno produtor que produz mel sentiu uma melhoria na hora
de comercializar seus produtos, por causa desse imposto.

Nesta semana, protocolei - e quero pedir o apoio de todos os
colegas - um projeto de lei, de minha autoria, que estou negociando
com a Secretaria de Estado de Fazenda para melhorar a questão do
crédito de ICMS para o produtor de leite. O produtor de leite tem
direito a um crédito de ICMS no momento que entrega o leite na
cooperativa ou no laticínio. Isso ajuda o pequeno produtor a ter uma
remuneração melhor, mas a forma com que o Estado está calculando
esse crédito fica congelada por vários meses. Então, no meu projeto,
estou propondo que ela tenha correção automática todas as vezes
que houver um pequeno reajuste no preço do leite, para que esse
crédito vá sendo corrigido permanentemente, a fim de que ele passe a
ser calculado pelo volume de litro de leite entregue diariamente, e não
por aquela tabela que a Secretaria publica por portaria ou por decreto
e que fica seis meses e até um ano - como já chegou a ficar -
congelada em seu valor.

Agora, se Deus quiser, vamos aprovar esse projeto de minha autoria
e melhorar para o pequeno produtor, para a indústria de laticínio e
para as cooperativas o crédito de ICMS no leite. Isso é uma forma de
diminuir impostos, porque, na hora de pagar o ICMS à cooperativa ou
à indústria, ela, sim, é quem vai pagá-lo, porque ela tem um crédito
advindo do produtor, o que faz com que diminua o volume de imposto
que ela deverá pagar ao Estado. Então, se ela paga menos imposto
ao Estado, sobra mais dinheiro para pagar o produtor de leite e a um
preço melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece ao Deputado Domingos
Sávio o excelente pronunciamento e a abordagem sempre muito
profunda dos assuntos mineiros e nacionais.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - A Presidência verifica,
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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 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/5/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de
Andrada, Sebastião Helvécio e Inácio Franco (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Padre João e Carlin Moura. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier,
respectivamente, Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal (15/5/2008); Daniel Silva
Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação; Renato Stoppa Cândido, Coordenador-Geral de Recursos
Logísticos do Ministério das Cidades; e João Evangelista Bueno Luiz,
da Codefasv (17/5/2008). O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Ofício nº 15/2008 (Deputado Zé Maia), em turno único;
Projetos de Lei nºs 1.440/2007 (Deputado Zé Maia), no 2º turno; e
1.269/2007 (Deputado Zé Maia); 1.875/2007 (Deputado Sebastião
Helvécio); 2.064/2008 (Deputado Antônio Júlio); 2.999 e 2.301/2008
(Deputado Lafayette de Andrada); 2.300/2008 (Deputado Agostinho
Patrús Filho); e Projetos de Resolução nºs 2.150, 2.207, 2.211/2008
(Deputado Jayro Lessa), no 1º turno. O Deputado Inácio Franco se
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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. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela ratificação do regime especial de
tributação encaminhado pela Mensagem nº 211/2008, o qual conclui
pela apresentação de projeto de resolução (relator: Deputado Zé
Maia); e são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.440/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Zé Maia); e pela aprovação, no
1º turno, dos Projetos de Resolução nºs 2.150, 2.2007 e 2.211/2008
(relator: Deputado Jayro Lessa); e dos Projetos de Lei nºs 1.875/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constitutição e Justiça,
e com a Emenda nº 1, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da
Ação Social (relator: Deputado Sebastião Helvécio); e 2.299/2008
(relator: Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de discussão, no 1º
turno, do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, o qual
conclui pela rejeição das Emendas nºs 6 a 9 apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei nº 1.973/2007, é apresentado pela
Deputada Elisa Costa requerimento de votação destacada da Emenda
nº 6. Submetido a votação, é o parecer aprovado, salvo a emenda
destacada, registrando-se os votos contrários da Deputada Elisa
Costa e do Deputado Sebastião Helvécio. Submetida a votação, é
rejeitada a Emenda nº 6, registrando-se os votos contrários da
Deputada Elisa Costa e do Deputado Sebastião Helvécio. Fica o
parecer aprovado na forma original. Na fase de discussão do parecer
do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto
de Lei nº 1.269/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, com as Emendas nºs 17 a 19, e
pela rejeição das Emendas nºs 1 a 16, da Comissão de Constituição e
Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Jayro Lessa. Os Projetos de Lei nºs 1.364 e 1.447/2007 e
578/2007 e 2.064/2008 são retirados da pauta, os dois primeiros,
atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
aprovado pela Comissão, e os outros, 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
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votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, cada um
por sua vez, é aprovado requerimento do Deputado Antônio Júlio em
que solicita seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e ao
Secretário de Defesa Social cópia de denúncia referente a
favorecimento na licitação realizada pelo governo do Estado, para
aquisição de sistema de identificação balística e comparação
automática, para o Instituto de Criminalística; e rejeitado requerimento
em que o mesmo Deputado solicita seja encaminhado ao Presidente
da Companhia de Habitação do Estado pedido de informações sobre
o leilão administrativo realizado para alienação da área denominada
Parque das Mangabeiras, no Município de Contagem. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de maio de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/5/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.368, 2.374, 2.378 e
2.388/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.376, 2.379, 2.383 e
2.391/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.370, 2.381 e 2.390/2008
(Deputado Delvito Alves); 2.369, 2.373, 2.380 e 2.385/2008 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.371, 2.377, 2.384 e 2.389/2008 (Deputado
Hely Tarqüínio); 2.372, 2.386 e 2.387/2008 (Deputado Sargento
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Rodrigues); e 2.367, 2.375 e 2.382/2008 (Deputado Neider Moreira);
2.010/2008 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os pareceres sobre o
Projeto de Resolução nº 2.340/2008 e o Projeto de Lei nº 2.275/2008,
no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de
prazo regimental solicitada pelos respectivos relatores, Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues. O Projeto de Lei nº
1.181/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião Costa, que
conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto
de Lei nº 1.994/2008 na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.010, 2.374 e 2.376/2008, no
1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental pelos respectivos relatores, Deputados Delvito Alves,
Gilberto Abramo e Sebastião Costa. 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
2.095/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); e 2.130/2008 (relator:
Deputado Delvito Alves). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Sebastião Costa, que conclui pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.101/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o Presidente defere o pedido
de vista do Deputado Gilberto Abramo. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
2.237/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de
redistribuição); 2.282 e 2.339/2008 (relator: Deputado Sebastião
Costa). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Sebastião Costa, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.311/2008 na forma do Substitutivo nº
1, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Sargento Rodrigues. O Projeto de Lei nº 2.375/2008 é retirado de
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pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir
pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 1.791/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues,
em virtude de redistribuição); 2.051/2008 com a Emenda nº 1, 2.345 e
2.364/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.329/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 2.334/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 2.349/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e
2.357/2008 (relator: Deputado Delvito Alves, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao autor os
Projetos de Lei nºs 2.330 e 2.335/2008. 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, 3 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/5/2008
Às 14h43min, 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. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta. Registra-se a presença do Deputado Gil Pereira. Passa-se à 1ª
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Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o parecer pela
aprovação na forma do Substitutivo nº 3 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, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 40/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo).
Registra-se a presença do 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.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.871/2007. 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: Célio Moreira em
que solicita seja formulado ao DNIT-MG pedido de providências para
a recuperação dos quebra-molas da BR-135 situados entre o Km 666
e o Km 668 no trecho entre o Distrito de São José da Lagoa e
Curvelo; visita da Comissão ao trecho da BR-040 compreendido entre
o trevo de Curvelo e o Município de Felixlândia para verificar a
situação de trafegabilidade da rodovia; Gil Pereira em que solicita
visita dos membros da Comissão às obras de construção do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais com a finalidade de
conhecer e acompanhar o andamento do projeto; Gustavo Valadares
em que solicita seja encaminhado ao Ministério do Turismo pedido de
informações sobre os termos constantes no Plano de Mobilidade
Urbana para a Copa de 2014 e esclarecimentos acerca dos valores a
serem investidos em Belo Horizonte por esse programa; reunião para,
em audiência pública, discutir o processo de proteção cultural da área
denominada Conjunto Urbano Praça Raul Soares, em especial os
processos de tombamento do Mercado Central, do Condomínio
Casablanca e do Condomínio JK, com vistas a obter esclarecimentos
acerca dos critérios adotados pelo Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte nesses processos.
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, 3 de junho de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Gil Pereira - Ademir Lucas.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 27/5/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Antônio Carlos
Arantes (substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação
da Liderança do BSP), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Rosângela Reis, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.135 e 2.322/2008 (Deputada Rosângela
Reis) e 2.325/2008 (Deputado Dimas Fabiano), em turno único.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.322/2008 (relatora:
Deputada Rosângela Reis) e 2.325/2008 (relator: Deputado Dimas
Fabiano), que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada visita desta Comissão,
com os convidados que menciona, ao Município de Campanha, com a
finalidade de conhecer a mais antiga cidade da região Sul do Estado,
bem como sua catedral, cujo dossiê do tombamento encontra-se no
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais,
e da Deputada Gláucia Brandão em que solicita realização de reunião,
para, em audiência pública, debater, com os convidados que
menciona, as ações de órgãos e entidades civis do Estado que visem
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à promoção do artesanato como instrumento de divulgação da cultura
e elemento gerador de emprego e renda. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende - Jayro Lessa.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2008
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e o Deputado Carlin
Moura. 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.
Dalva Antunes Coutinho, Vice-presidente da Associação dos
Servidores Administrativos das Superintendências Regionais de
Ensino e Centro de Referência do Professor da Secretaria de Estado
de Educação - Assuma -, por meio da qual encaminha cópia de
correspondência entregue ao Governador do Estado, contendo
reivindicações da categoria. A Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nsº 2.215/2008 (Deputado Deiró Marra), no 1º
turno; 2.356/2008 (Deputada Maria Lúcia Mendonça); 2.236/2008
(Deputada Ana Maria Resende) e 2.270/2008 (Deputado Vanderlei
Jangrossi), 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. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.427, 2.430,
2.432, 2.435 e 2.436/2008. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.909 e 1.935/2007, 2.104, 2.120, 2.124, 2.126,
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2.148, 2.157, 2.191, 2.192, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197 e
2.198/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria

Resende.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Rêmolo
Aloise (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 Rêmolo Aloise, 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 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 2.428, 2.441 e
2.442/2008. 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 reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Meio
Ambiente, com o intuito de aprovar proposições relativas às reuniões
realizadas nos dias 8/5/2008 e 26/5/2008; Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita seja realizada visita da Comissão ao Município de Serro, com
a finalidade de buscar ações que visem ao fortalecimento da produção
do queijo artesanal, conhecido com "Queijo do Serro”, patrimônio
cultural do Brasil. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Carlos Mosconi - Bráulio Braz.

ATA DA 3ª 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 28/5/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Carlos Pimenta, Célio Moreira e Luiz Tadeu Leite
(substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente
informa que estão abertos os prazos para o recebimento de emendas
aos Projetos de Lei nºs 2.359/2008, até o dia 2/6/2008, e 2.392/2008,
até o dia 16/6/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.302 e
2.316/2008 (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, 4 de junho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette de

Adrada.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2008
Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Wander Borges e Paulo Guedes (substituindo este ao
Deputado Padre João, por indicação da Liderança do PT), 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 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 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
2.438 e 2.440/2008. 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
Weliton Prado, Wander Borges e Paulo Guedes em que solicitam
sejam enviados ofícios a todas as Prefeituras e Câmaras Municipais
solicitando informações sobre distritos interessados em obter
emancipação, tendo em vista a tramitação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 13/2003, no Senado Federal. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ademir Lucas -

Ronaldo Magalhães.

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

1.498/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº

1.498/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
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3.708/2006, visa declarar de utilidade pública a Obra Social Padre
José Baldo, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 24/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.498/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Obra Social Padre José Baldo, 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 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, no art. 14, § 1º, que o
exercício da função de membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal e
Consultivo não será remunerado; e, no art. 33, § 1º, que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidades congêneres, registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.498/2007.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.819/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem



331

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Itapuã, com sede no Município de Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007 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 1.819/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Itapuã, com sede no Município de Unaí.

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.
32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, com sede no Município de Unaí,
e no art. 33 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.819/2007 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

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

2.110/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem como objetivo declarar de utilidade pública a instituição Obras
Sociais São Jorge, com sede no Município de Belo Horizonte.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/3/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.110/2008 tem como escopo declarar de

utilidade pública a instituição Obras Sociais São Jorge, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 1º, alínea “d”,
que ela não remunera as atividades de seus membros; e que, em
caso de sua dissolução, aplica-se o art. 61 do Código Civil, que
estabelece a destinação do patrimônio remanescente a entidade com
fins não econômicos ou a instituição municipal, estadual ou federal
com fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.110/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.132/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.132/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Feminina
de Assistência Social de Pouso Alegre - Afas-PA -, com sede nesse
Município.



333

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/3/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.132/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Feminina de Assistência Social de Pouso
Alegre.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 29 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes; e o art. 34 dispõe que ela não remunera os cargos da
diretoria administrativa e do conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.132/2008 na forma original.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.140/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a entidade
Sociedade Musical 16 de Julho, com sede no Município de Mariana.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/3/2008 e
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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 2.140/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a entidade Sociedade Musical 16 de Julho, com sede no Município de
Mariana.

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

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas; e o art. 34 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 2.140/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.274/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Caridade Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Silvianópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 e
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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 2.274/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação de Caridade Nossa Senhora do Rosário, com
sede no Município de Silvianópolis.

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 14, que ela não remunere as atividades dos integrantes dos
Conselhos Administrativo e Fiscal; e, no parágrafo único do art. 28,
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente seja
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 2.274/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.277/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Tocantins – Ascobat –, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.277/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Bairro Tocantins, com sede no Município
de Ribeirão das Neves.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Note-se que o estatuto da entidade (datado de 2/10/2005) prevê, no
art. 31, que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, inscrita nos Conselhos
Municipal, Estadual ou Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública; e, no art. 32, que as atividades de seus diretores, sócios,
instituidores ou equivalentes não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.277/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.348/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei nº 2.348/2008

visa declarar de utilidade pública a Associação Nacional dos
Servidores Públicos da Federação - Assebrasp -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.348/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Nacional dos Servidores Públicos da Federação, 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 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, no art. 17, que as
atividades dos administradores, bem como as dos associados, serão
inteiramente gratuitas; e, no art. 42, que, no 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 2.348/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.350/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Casa de Oração Pentecostal
Mensagem de Jesus, com sede no Município de Iguatama.

O projeto foi publicado no "Diário do Legislativo" de 9/5/2008 e
encaminhado a esta Comissão, a fim de ser apreciado
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preliminarmente quanto aos aspectos referentes à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe os arts. 188 e 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.350/2008 tem por escopo conceder à Casa de

Oração Pentecostal Mensagem de Jesus, com sede no Município de
Iguatama, o título declaratório de utilidade pública.

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,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que, em seu estatuto constitutivo, a Casa de Oração
Pentecostal Mensagem de Jesus se declara como comunidade
religiosa e como Igreja. Ainda, no art. 5º, relaciona como suas
finalidades reconciliar os homens com Deus, em Jesus Cristo,
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promover cultos de adoração a Deus, fomentar o estudo da Bíblia
Sagrada e da educação cristã, divulgar a mensagem de Nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo e cooperar com outras denominações e
instituições que tenham as mesmas finalidades. Evidencia-se,
portanto, o caráter religioso da entidade.

Em vista disso, conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública
contraria os preceitos constitucionais que impõem a tolerância
religiosa e a proibição de o 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 2.350/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.367/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação El
Shadai, com sede no Município de Francisco Sá.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 15/5/2008, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.367/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação El Shadai, com sede no Município de Francisco Sá.
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
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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 a
entidade não remunera as atividades de seus Diretores, Conselheiros
e associados; e o art. 32 dispõe que, em caso de sua extinção, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.367/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

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

2.368/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Cantinho, com sede no
Município de Unaí.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/5/2008 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 2.368/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais
da Fazenda Cantinho, com sede no Município de Unaí.

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,



341

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 da
cláusula 38, que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a entidades assistenciais, e, na cláusula 39, que os
membros da diretoria e dos conselhos fiscal e deliberativo não serão
remunerados.

Por fim, cabe ressaltar que, consoante o disposto no art. 1º do
estatuto da Associação, verifica-se que o art. 1º do projeto apresenta
erro material relativo ao nome da entidade, razão pela qual
apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.368/2008 com a Emenda nº 1,
apresentada a seguir.

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

Comunitária dos Pequenos Produtores da Fazenda Cantinho, com
sede no Município de Unaí.”.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.370/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por objetivo alterar dispositivo da Lei nº 9.995, de 20/11/1989, que
declara de utilidade pública o Conselho Particular Santo Antônio da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno, a
proposição foi publicada no diário oficial, em 15/5/2008, e a seguir
encaminhada ao presente órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.
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Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 2.370/2008 de alterar o art. 1º da Lei nº

9.995, de 20/11/1989, que declara de utilidade pública o Conselho
Particular Santo Antônio da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Belo Horizonte, com o objetivo de adequar a
denominação da entidade à reforma do seu estatuto, ocorrida em
20/2/2004, que mudou o seu nome para Lar dos Idosos Santo Antônio
de Pádua de Venda Nova da Sociedade de São Vicente de Paulo.

Importante é ressaltar que a alteração estatutária incidiu somente
sobre a denominação, continuando a entidade com as mesmas
características e finalidades, cumprindo os requisitos exigidos pela Lei
nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

O projeto em análise visa, pois, a resolver o conflito existente entre a
atual razão social da entidade e a anterior, consubstanciada na Lei nº
9.995, de 1989. Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar nº
78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a
consolidação das leis do Estado. Essa norma, em seu art. 13,
determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei que
lhe dê nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.370/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.373/2008
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 Instituto Parkinsoniano de
Minas Gerais - Gruparkinson - MG, com sede no Município de
Timóteo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2008 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 2.373/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Parkinsoniano de Minas Gerais, com sede
no Município de Timóteo.

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.
15, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
bonificações ou vantagens, e, no art. 30, § 3º, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, devidamente 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 2.373/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

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

2.377/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em

epígrafe tem como objetivo dar denominação a próprio estadual
destinado ao Ministério Público do Estado, situado no Município de
Teófilo Otôni.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/5/2008 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.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.377/2008 tem como escopo dar a

denominação de Promotor de Justiça Tristão da Cunha ao edifício
destinado ao Ministério Público do Estado, localizado no Município de
Teófilo Otôni.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica
está consagrada no § 1° do art. 25. É a chamada com petência
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 e aos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público,
sendo adequada a apresentação do projeto por membro deste
Parlamento.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação do projeto
de lei em análise nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.377/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.388/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Agricultores Familiares Monte Cristo - AAFMC -, com sede no
Município de Malacacheta.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2008 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 2.388/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Agricultores Familiares Monte Cristo, com
sede no Município de Malacacheta.

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. 28, a não-
remuneração das atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem
como as dos associados; e, no art. 32, que, no caso de sua extinção,
o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.388/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.389/2008
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 de
Desenvolvimento Rural do Bimbarra - Aderb -, com sede no Município
de Malacacheta.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2008 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 2.389/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Desenvolvimento Rural do Bimbarra, com sede no
Município de Malacacheta.

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



347

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.389/2008 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.390/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Mineira de
Empresas de Turismo Rural - Ametur -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/5/2008 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 2.390/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Mineira de Empresas de Turismo Rural,
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
18 que as atividades dos seus Diretores, instituidores e sócios não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem, e no art. 30 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a entidades
beneficentes sem fins lucrativos.

Conclusão



348

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.390/2008 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.404/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar 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.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008 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 2.404/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Instituto Mineiro de Estudos Econômicos, Políticos, Sociais e
Ambientais e Apoio aos Governos Municipais, com sede no Município
de Juiz de Fora.

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 19, que ela
não remunera as atividades de seus Diretores e Conselheiros, bem
como as dos associados, e, no art. 33, que, em caso de sua extinção,
o patrimônio remanescente será destinado a entidade de fins não
econômicos.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 2.404/2008 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.027/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre consignação facultativa em folha de pagamento de
servidor público ativo, inativo e pensionista do Estado para aquisição
de passagens aéreas”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

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 análise pretende autorizar a realização de

consignação facultativa em folha de pagamento de servidor público
ativo, inativo e pensionista do Estado para aquisição de passagens
aéreas em vôos internacionais originados nos aeroportos de Minas
Gerais.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que a consignação em folha de
pagamento dos servidores públicos do Estado é atualmente regulada
pela Lei no 15.025, de 2004, que, em seu art. 1o, § 2o, estabelece que
a consignação facultativa “é o desconto incidente sobre a
remuneração, provento ou pensão efetuado com autorização formal
do consignado”. Trata-se, pois, de situação na qual o servidor atesta
que uma parte de sua remuneração será legalmente descontada pela
fonte pagadora e destinada ao pagamento de operações de crédito
pessoais.

Dessa forma, de acordo com a legislação em vigor, a consignação
facultativa é descontada em folha de pagamento, mediante
autorização prévia e expressa do servidor ou pensionista em favor de
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instituição consignatária credenciada perante a administração pública.
Pode ser credenciada instituição constituída sob a forma de
cooperativa, entidade de previdência pública ou privada, instituição
bancária ou financeira credenciada pelo Banco Central do Brasil,
entidade de classe, associação ou clube representativos de servidores
públicos, partido político, instituição pública financiadora de imóvel
residencial, entidade sindical, sociedade seguradora, entidade de
previdência complementar e instituição mantenedora ou
administradora de plano ou seguro de saúde.

Pretende-se agora, com o projeto em apreço, que a aquisição de
passagens aéreas em viagens internacionais nos vôos originados nos
aeroportos de Minas Gerais seja passível de consignação facultativa
em folha de pagamento.

Sem entrar no mérito da proposição, o que não compete a esta
Comissão, é importante esclarecer que ela afronta o princípio
federativo, ao prever tratamento diferenciado para os vôos originados
em Minas Gerais, em detrimento dos originados em outras entidades
federadas. Nesse ponto, a proposição afronta, em última análise, a
norma prevista no art. 19, III, da Constituição da República, que, como
óbvia particularização do princípio constitucional da isonomia, veda à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar
distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

A proibição de que trata a Carta Magna abrange todas as ações do
poder público, nas quais se incluem as de natureza legislativa, fato
que inviabiliza a instituição de preferências ou privilégios entre
brasileiros e, por extensão, entre empresas que forneçam serviços em
determinado Estado da Federação brasileira – que, como pessoas
jurídicas, entram na classe das pessoas que, sob o abrigo da norma
constitucional, não podem ser discriminadas.

De fato, é forçoso reconhecer que o projeto institui clara preferência
em favor das empresas que oferecem vôos internacionais em
detrimento das que realizam vôos domésticos bem como em favor
daquelas que operam tais vôos em Minas Gerais, fazendo distinção
entre empresas da mesma categoria, o que não constitui fator legítimo
de disparidade de tratamento.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.027/2008.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.039/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição em
epígrafe “institui a política estadual de perenização das vias de
transporte escolar”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 21/2/2008, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer 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
A proposição em análise institui a política estadual de perenização

das vias de transporte escolar, visando a facilitar o acesso dos corpos
docente e discente da área rural às respectivas escolas; a aumentar a
segurança do transporte escolar nos Municípios mineiros; a
implementar a freqüência às atividades escolares; a reduzir a evasão
escolar e a consagrar a escola pública como sítio de exercício de
cidadania.

Dispõe o projeto que caberá ao Estado desenvolver programas
específicos para a perenização de vias públicas utilizadas no
transporte escolar e estabelecer convênios para atuação em conjunto
com os Municípios, embasados na solidariedade federativa.

Não obstante sua louvável intenção, a proposta afronta dispositivos
constitucionais. 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,
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cada Poder possui uma função predominante, que o caracteriza como
detentor de uma parcela da soberania estatal, além de outras funções
– típicas e atípicas – previstas no texto constitucional.

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.

A elaboração e a execução de plano ou programa administrativo
são, portanto, atividades que integram o rol de competências do
Executivo para realizar ações de governo e podem prescindir de
previsão legal. A apresentação de projeto de lei tratando de tema
dessa natureza constitui, portanto, uma iniciativa inadequada, porque
inócua, uma vez que pretende obrigar o Poder Executivo a
implementar uma ação que já está entre aquelas de sua competência
constitucional. Por isso, não se faz necessária a autorização
legislativa, já que não há inovação da ordem jurídica.

Deve-se considerar, também, que, somente nos casos previstos na
Constituição da República, é possível a concessão de autorização
pelo Poder Legislativo ao Executivo.

Dessa forma 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.

Assim, quando a implementação de programa de ação
governamental demanda previsão de recursos, eles devem,
necessariamente, estar previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA –,
de iniciativa do Poder Executivo. Em se tratando de programa de
duração continuada ou que envolva a realização de despesa de
capital, ele deve estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO –, por força do art. 165 da Constituição da República, e no Plano
Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, por força do art. 154 da
Constituição do Estado.
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É importante observar, também, que o parágrafo único do art. 154
da Constituição do Estado determina que o PPAG e os programas
estaduais devem ser elaborados em consonância com o Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado – PMDI.

Assim, o PPAG para o quadriênio 2008-2011 apresenta duas áreas
de resultado, nas quais estão presentes programas relacionados à
política que a proposição em análise pretende criar: Logística de
Integração e Desenvolvimento e Educação de Qualidade.

A primeira visa, entre outros objetivos, a aumentar o percentual da
malha rodoviária estadual em boas condições de conservação e da
malha rodoviária federal em ótimas ou boas condições de
conservação. Dentro do Programa Associado Caminhos de Minas
(Programa nº 116, integrante da área de resultado Logística de
Integração e Desenvolvimento), há a Ação nº 1074, cuja finalidade é
“recuperar, readequar e conservar estradas vicinais com enfoque
ambiental, para melhorar o escoamento da produção, o transporte
escolar e incrementar o turismo nas regiões do Estado de Minas
Gerais”. Ainda dentro do Programa Caminhos de Minas, há a Ação nº
4127 – Manutenção de Estradas Vicinais, cuja finalidade é “atender
municípios em situação de emergência, disponibilizando máquinas e
equipamentos com objetivo de manter as condições mínimas de
trafegabilidade das estradas vicinais viabilizando o transporte escolar
e o escoamento da produção”.

Integrando, também, a área de resultado Logística de Integração e
Desenvolvimento, o Programa Associado nº 151 – Máquinas para o
Desenvolvimento – Fundomaq – visa a ceder aos Municípios
máquinas, equipamentos e veículos novos para que adquiram as
condições necessárias para executar obras de infra-estrutura,
garantam o transporte escolar e de trabalhadores e facilitem o
escoamento de produtos.

Já na área de resultado Educação de Qualidade, o Programa
Associado nº 233 – Cooperação Estado e Município contém a Ação nº
4191 – Atendimento aos Municípios, gerenciada pela Secretaria de
Estado de Educação, cuja finalidade é “disponibilizar recursos
humanos, materiais e financeiros aos Municípios, visando à melhoria
dos padrões de qualidade do ensino, inclusive por meio do apoio ao
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transporte escolar”.
Verifica-se, então, que o PPAG para o quadriênio 2008-2011 contém

projetos, programas e ações que contemplam o objeto da proposição
em estudo, os quais podem ser aperfeiçoados de modo a melhor
atender ao objetivo do projeto de lei em análise. Para isso, poderão
ser apresentadas emendas ao projeto de lei de revisão do PPAG, que
será encaminhado pelo Governador do Estado a esta Casa até o dia
30 de setembro, nos termos do art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.039/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.116/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Deiró Marra, o projeto de lei em epígrafe
“determina a inclusão do nome e do número de registro no Creci do
corretor responsável pela negociação na escritura pública, no ato de
sua lavratura nos cartórios do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” no dia 6/3/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto
aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo determina a inclusão, nas escrituras públicas

lavradas no Estado, do no nome e do número de registro no Creci do
corretor responsável pela negociação.

A Lei nº 8.935, de 1994, conhecida como a Lei dos Notários e
Registradores, foi editada pela União no exercício de sua competência
constitucional para legislar privativamente sobre registros públicos,
prevista no art. 22, XXV, da Constituição da República, estando nela
englobados, genericamente, os notários. A citada lei dispõe, em seu
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art. 7º, I, que compete, com exclusividade, aos Tabeliães de Notas
lavrar escrituras públicas.

O Código Civil estabelece, em seu art. 212, que, salvo negócio a
que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado
mediante documento. Em seu art. 215, por sua vez, estabelece que a
escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado
de fé pública, fazendo prova plena, e deve conter a data e o local de
sua realização; o reconhecimento da identidade e capacidade das
partes e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como
representantes, intervenientes ou testemunhas; o nome, a
nacionalidade, o estado civil, a profissão, o domicílio e a residência
das partes e dos demais comparecentes, com a indicação, quando
necessário, do regime de bens do casamento, o nome do outro
cônjuge e a filiação; a manifestação clara da vontade das partes e dos
intervenientes; a referência ao cumprimento das exigências legais e
fiscais inerentes à legitimidade do ato; a declaração de ter sido lida na
presença das partes e dos demais comparecentes ou de que todos a
leram e a assinatura das partes e dos demais comparecentes bem
como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato. E, ainda,
a Lei Federal nº 7.433, de 18/12/85, a qual dispõe sobre os requisitos
para a lavratura de escrituras públicas, estabelece que o tabelião
consignará, no ato notarial, a apresentação do documento
comprobatório do pagamento do Imposto de Transmissão Inter Vivos,
as certidões fiscais, os feitos ajuizados e os ônus reais, ficando
dispensada sua transcrição.

Como se vê, os requisitos das escrituras públicas, como meio de
prova, dizem respeito ao Direito Civil, razão pela qual não há
possibilidade jurídica de implementação da medida em questão, por
ferir o disposto no art. 22, I, da Carta Magna, o qual confere à União a
competência privativa para legislar sobre Direito Civil.

Dessa forma, configura-se inconstitucional o projeto sob exame,
tendo em vista a usurpação de competência privativa da União.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.116/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider
Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.134/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, a proposição em epígrafe
altera o art. 8o da Lei no 10.501, de 17/10/91, que dispõe sobre a
política estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende alterar o art. 8o da Lei no 10.501,

de 1991, o qual cuida da composição do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de forma que este passe a
contar 26 membros, em vez de 20, e objetiva nele incluir
representantes de três Secretarias de Estado: de Esportes e da
Juventude, de Cultura e de Governo.

Inicialmente, em relação aos aspectos sobre os quais deve esta
Comissão manifestar-se, convém destacar que a Constituição da
República, em seu art. 227, estabelece o seguinte:

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

A Constituição do Estado, por sua vez, determina, no art. 222, que é
dever do Estado promover ações que assegurem à criança e ao
adolescente os direitos constitucionalmente previstos.

No que se refere à competência, a matéria de que trata o projeto se
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insere no domínio de competência legislativa do Estado, conforme o
disposto no inciso XV do art. 24 da Constituição da República,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude.

Com o propósito de embasar a elaboração do parecer, este relator
apresentou, nesta Comissão, um requerimento solicitando à Pasta de
Desenvolvimento Social que se manifestasse acerca das questões
afetas à matéria. Em cumprimento à diligência, foram enviados a esta
Comissão, por meio do Ofício nº 26/2008, pareceres oriundos das
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – e de
Esportes e Juventude – Seej.

Primeiramente, esclarece a Sedese, no parecer elaborado por sua
assessoria jurídica, que os incisos VII e VIII do art. 19 da Lei Delegada
no 112, de 2007, que dispõe sobre a organização e a estrutura da
administração pública do Poder Executivo, definiram como Pastas
distintas e autônomas a Sedese e a Seej, em substituição à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. A nova estrutura
orgânica da Sedese foi instituída na Lei Delegada no 120, de 2007,
que revogou a Lei Delegada no 58, de 2003. Já no que toca à Seej,
sua estrutura foi instituída na Lei Delegada no 121, de 2007, e da
Pasta fazem parte a Coordenadoria Especial da Juventude, composta
pelas Superintendências de Reinserção do Jovem, de Inclusão do
Jovem e de Mobilização do Jovem. Integra sua área de competência o
Conselho Estadual da Juventude.

O art. 2o da Lei Delegada no 121 definiu, ainda, que a Seej tem as
finalidades de planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as
atividades setoriais a cargo do Estado as quais visem ao
desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao protagonismo
juvenil.

Em seqüência, a Seej, em seu parecer, posicionou-se
favoravelmente à aprovação do projeto de lei em análise, destacando
que a inclusão de representantes da Pasta no Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente resultará em uma atuação mais
significativa em prol do desenvolvimento do esporte para crianças e
adolescentes, com mais participação dos jovens, afastando-os da
ociosidade e redirecionando-os para uma vida mais saudável e ativa,
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com melhores perspectivas.
Destacou, também, que compete à Seej, nos termos do inciso I do

art. 2o da Lei Delegada no 121, elaborar e propor as políticas estaduais
de esporte e lazer, de promoção do protagonismo juvenil e as políticas
antidrogas bem como as ações necessárias à sua implantação.

Por fim, ressaltou a Seej que os arts. 4o e 71 da Lei Federal no

8.069, de 13/7/90, que contém o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA –, definem, com objetividade e clareza, o esporte
e a cultura como área dos direitos da população infanto-juvenil. Dessa
forma, concluiu que a inclusão das Pastas de Cultura, de Governo e
de Esportes e da Juventude no Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente é conveniente para a plena realização de
direitos estabelecidos no referido Estatuto, para o cumprimento das
obrigações do próprio Conselho e para atender à legislação federal, a
fim de articular e integrar os diferentes níveis de apoio governamental,
garantindo-se mais eficácia aos direitos das crianças e dos
adolescentes.

Em vista dos argumentos expendidos, entendemos que o projeto de
lei em exame deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.134/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.176/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o Projeto de Lei nº
2.176/2008 dispõe sobre a violência nas escolas da rede pública de
ensino no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008, 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 sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
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termos do art. 188, combinado com art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a autorizar o Poder Executivo a

determinar às escolas da rede pública de ensino a aplicação de
suspensão preventiva dos alunos que praticarem atos de agressão
física ou de vandalismo grave, até que o fato seja devidamente
apurado pela direção da escola em conjunto com a associação de
pais e mestres.

Para justificar a proposição, a autora argumenta que “a selvageria
que se estabeleceu em grande parte das escolas públicas pode ser
explicada por várias razões”, mas uma causa em especial se destaca:
a impunidade. Ainda segundo a autora, “é preciso estabelecer regras
que resultem em punições disciplinares rigorosas”.

Não resta dúvida de que é muito grave o problema da violência nas
escolas públicas, em que adolescentes, muitas vezes organizados em
gangues ou com vínculos com traficantes, ameaçam e agridem
colegas, professores e funcionários. Certamente, são devastadores os
efeitos desse ambiente hostil sobre o processo educacional de nossos
jovens, devendo o Estado se valer de todos os recursos para inibir a
violência, como condição para uma educação de qualidade.

Há, não obstante, um descompasso entre a norma proposta e a
justificação que a acompanha, pois, segundo o art. 1º, trata-se de
suspensão preventiva do aluno, até que o fato seja devidamente
apurado pela direção da escola e pela associação de pais e mestres.
Para que haja punição, é preciso antes que os fatos sejam
devidamente apurados, promovendo o devido processo legal, no qual
sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório, de forma que a
sanção possa ser individualizada, considerando todos os fatores,
como o comportamento do aluno.

Mais do que em qualquer outro contexto, a sanção a ser aplicada
por uma instituição de ensino deve ter o propósito educativo, visando
permitir ao aluno infrator que se integre à sua comunidade. Como
ocorre nos casos de prisão antes do trânsito em julgado de ação
criminal condenatória, o afastamento do aluno somente se justifica em
situação excepcional, porque o seu afastamento sumário servirá
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certamente para estimular sua evasão escolar. Saliente-se que o
Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como princípio a
permanência das crianças e dos adolescentes nas escolas. Aliás, uma
das medidas a serem adotadas por autoridade competente, sempre
que o direito da criança e do adolescente for violado, é a sua matrícula
e permanência na escola, nos termos dos arts. 98 e 101, inciso III, da
Lei nº 8.069, de 1990:

“Art. 98 - As medidas de proteção à criança e ao adolescente são
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem
ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
(...)
Art. 101 - Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a

autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes
medidas:

(...)
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de

ensino fundamental;” (grifos nossos).
A preocupação que move a autora é nobre e corresponde

efetivamente às preocupações do povo mineiro, em especial das
famílias cujos filhos freqüentam escolas com elevado índice de
violência. Não obstante, a proposição em tela não é a via adequada
para solucionar ou atenuar os problemas da violência nas escolas e
da impunidade dos jovens infratores, porque não se coaduna com os
princípios que informam a legislação mencionada que protege as
crianças e os adolescentes.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.176/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.260/2008

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de
violência contra a mulher no Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/4/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança
Pública.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer quanto à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre o registro e a divulgação

dos índices de violência contra a mulher no Estado. Estabelece que a
Secretaria de Estado de Defesa Social publicará, semestralmente e
organizados por região, disponibilizando-os para consulta, os
seguintes dados sobre violência contra a mulher: número de
ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil, por tipo de delito;
número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil, por tipo
de delito, e número de inquéritos policiais encaminhados ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário.

O art. 136 da Constituição Estadual dispõe que a segurança pública
é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, sendo
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas. Assim também dispõe o art. 10 da Carta mineira, que obriga
o Estado a manter e preservar a segurança e a ordem pública e a
incolumidade das pessoas.

A Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006, conhecida como Lei Maria da
Penha, dispõe, no seu art. 8º, que a política pública que visa a coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um
conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como de ações não governamentais,
tendo por diretrizes, entre outras, a integração operacional do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas
de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e
habitação. Determina, também, a promoção de estudos e pesquisas,
estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de
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gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências
e à freqüência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para
a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a
avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Já o art. 38
da Lei Maria da Penha dispõe que as estatísticas sobre a violência
doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de
dados dos órgãos oficiais do sistema de justiça e segurança a fim de
subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às
mulheres.

Vê-se, então, que o projeto apresentado não apenas está em
sintonia com as normas da Lei Maria da Penha, como também
pretende dar efetividade aos seus arts. 8º e 38.

No ordenamento jurídico estadual, a Lei nº 15.218, de 7/7/2004, cria
a Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher e a Comissão
de Monitoramento da Violência contra a Mulher. Por força dessa
norma, o estabelecimento de saúde, público ou particular, é obrigado
a registrar e arquivar informações sobre toda prestação de
atendimento a mulher vítima de violência. A notificação é
encaminhada à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, e
os dados são encaminhados semestralmente à Secretaria de Estado
de Saúde.

Os referidos dados restringem-se aos casos em que a mulher é
assistida por estabelecimento de saúde, não compreendendo aqueles
em que a mulher não é encaminhada ao atendimento médico e vai
diretamente a uma delegacia de polícia. Por isso, as informações a
que se refere o projeto de lei em análise são mais abrangentes do que
aquelas compreendidas na Lei nº 15.218, as quais são encaminhadas
à Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, o que
possibilita a consolidação dos índices de violência pela Pasta
responsável pela segurança pública, como pretende o projeto de lei
em análise.

Na forma apresentada, o projeto atribui competências à Secretaria
de Estado de Defesa Social. Por um lado, o parlamentar não tem
competência para iniciar o processo legislativo relativo a projeto de lei
dessa natureza, por força do princípio da separação dos Poderes e do
art. 90, inciso XIV, e do art. 66, III, alíneas “e” e “f”, da Constituição do
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Estado.
Por outro lado, é possível tornar obrigatória a divulgação dos dados,

sem especificar a qual órgão ou entidade do Poder Executivo caberá a
atribuição. Por isso, faz-se necessária a apresentação de substitutivo
para sanar esse vício do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.260/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de violência

contra a mulher no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigatórios o registro e a divulgação dos índices de

violência contra a mulher no Estado.
Art. 2º - O Poder Executivo tornará públicos os seguintes dados

sobre violência contra a mulher:
I - o número de ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil;
II - o número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil;
III - o número de inquéritos policiais encaminhados ao Ministério

Público e ao Poder Judiciário.
§ 1º - Na divulgação dos dados a que se refere este artigo, deverão

ser especificados:
I - as ocorrências decorrentes da Notificação Compulsória de

Violência contra a Mulher a que se refere a Lei nº 15.218, de 7 de
julho de 2004;

II - a região do Estado em que ocorreu o ato de violência;
III - o tipo de delito;
IV - a raça ou etnia da vítima;
V - a provável causa do ato de violência;
VI - as conseqüências do ato de violência.
§ 2º - Os dados serão divulgados semestralmente e por meio da

internet.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
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Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.275/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, a proposição em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Adote um
Estudante no âmbito do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/4/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a

criar o Programa Adote um Estudante, que, nos termos de seu art. 2º,
objetiva permitir que empresas privadas custeiem a matrícula e as
mensalidades de estudantes que tenham sido aprovados no vestibular
ou que freqüentem escolas particulares de ensino médio, desde que
comprovem enfrentar dificuldades financeiras.

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, e prescindindo ele,
obviamente, de autorização para tal.

Com efeito, 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
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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 de 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
governamental, pois isso iria esvaziar a atuação institucional do
Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação dos
Poderes.

Nessa linha tem-se pronunciado o STF, como na 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.

Ademais, é preciso reconhecer que, ao conferir atribuições à
Secretaria de Estado de Educação, 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.

De fato, o processo de estruturação e definição das atribuições dos
órgãos integrantes da administração pública estadual é matéria que,
por sua natureza, insere-se na iniciativa privativa do Poder Executivo.
A propósito, 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.

Por fim, vale destacar que, ao prever a possibilidade de
compensação fiscal referente a débitos de ICMS, a proposição em
estudo contraria o disposto na Lei Complementar Federal no 101, de
4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Com efeito, a adoção da medida proposta poderá implicar renúncia
de receita, em razão de eliminar uma arrecadação que já se encontra
prevista. Nesse tipo de situação, a Lei de Responsabilidade Fiscal
exige que a proposta deve conter estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes e demonstração de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da Lei Orçamentária e não afetará as metas de
resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; ou
estar acompanhada de medidas de compensação por meio de
aumento da receita proveniente de elevação de alíquotas ou
ampliação de bases de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.

Dessa forma, não obstante os argumentos expendidos na
justificação do projeto, existem vícios de natureza constitucional e
legal que inviabilizam a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.275/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.307/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes
e José Henrique, o projeto em epígrafe altera o § 2º do art. 10 da Lei
nº 14.309, de 19/6/2002; que dispõe sobre as políticas florestal e de
proteção à biodiversidade no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/4/2008 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer.

Registre-se que o Instituto Estadual de Florestas - IEF - não se
manifestou, até este momento, sobre a diligência aprovada por esta
Comissão no dia 20/5/2008.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, incumbe a
este órgão colegiado examinar a matéria nos seus aspectos de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

A proposição em análise pretende dispensar ao reservatório artificial
resultante de barramento construído sobre drenagem artificial o
mesmo tratamento conferido ao reservatório artificial resultante de
barramento construído sobre drenagem natural situado em área rural
para efeitos de delimitação da extensão da área de preservação
permanente de  que  trata  a lei de proteção à biodiversidade do
Estado - Lei nº 13.409, de 2002.

Também se propõe modificação para represa hidrelétrica, que
passará a ter a sua área de preservação permanente estabelecida
exclusivamente pela lei proposta, sem nenhuma possibilidade de sua
ampliação por meio do licenciamento ambiental, hipótese admitida
atualmente quando a área de lâmina d’água é superior a 10ha.

Ao proporem essa medida, os signatários da proposição salientam a
inexistência de norma delimitadora no Código Florestal Brasileiro das
áreas de preservação permanente no entorno de lagoas, reservatórios
naturais e reservatórios artificiais. Ressaltam, também, a necessidade
de uniformizar a disciplina da matéria em âmbito estadual, tendo em
vista que a legislação estadual estabelece regramento diversificado
para áreas urbanas e rurais, situação que cria transtornos para o
desenvolvimento sustentável.

Segundo dispõe o art. 24, VI, § 2º, da Constituição Federal, compete
ao Estado suplementar a legislação federal de “normas gerais” para
atender a suas peculiaridades, em matéria relacionada com a
proteção do meio ambiente, conservação da natureza, defesa do solo
e dos recursos naturais e florestas.

O Código Florestal Federal - Lei nº 4.771, de 1965 - define como de
preservação permanente a área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º
dessa lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de “preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas”.

Ao tratar das áreas de preservação permanente, o citado art. 2º
estabelece parâmetros mensuráveis em metros para rios, riachos e
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ribeirões, segundo a sua largura, e nascentes. Por exemplo, se um rio
tiver 200m de largura, a sua área de preservação é de 100m ao longo
de seu curso, medido em faixa marginal. Em se tratando de nascente
ou dos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja a sua situação
topográfica, a área de preservação permanente corresponde a um raio
mínimo de 50m de largura.

No entanto, ao dispor sobre lagoas, lagos ou reservatórios d’água
naturais e artificiais, essa lei não delimita de forma clara o tamanho
das áreas de preservação permanente no entorno ou nas margens
desses recursos hídricos, como se verifica do texto legal a seguir
reproduzido:

“Art. 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito
desta lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

(...)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais e

artificiais;”
Assim, o Estado pode se valer do disposto no § 2º do art. 24, VI, da

Constituição Federal para estabelecer os critérios que julgar
convenientes e oportunos para a proteção das florestas e das demais
formas de vegetação natural situadas nas margens ou no entorno
dessas águas.

Finalmente, observamos a inexistência de vício de iniciativa no
processo legislativo. Trata-se de matéria não reservada a órgão ou
Poder, nos termos do art. 66 da Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.307/2008.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.352/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Gilberto Abramo,
dispõe sobre o fornecimento, pelas operadoras de plano de saúde, de
livro contendo informações de serviços prestados ao cliente.



369

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela pretende tornar obrigatório o fornecimento,

pelas operadoras de planos de saúde, de livro contendo a relação dos
serviços credenciados e das respectivas especialidades médicas.

Segundo a proposta apresentada, o mencionado livro deverá conter
o nome do médico, seu endereço e especialidade, devendo ser
remetido ao usuário do serviço sempre que houver atualização de
dados.

Conforme enfatizado na justificação do projeto, a Constituição da
República atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao
Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo, conforme se
verifica pelo disposto no art. 24, V, do referido diploma.

Nesse caso cabe à União estabelecer as regras gerais sobre a
matéria, remanescendo aos Estados a edição das normas
suplementares que não sejam conflitantes com as regras estipuladas
pela legislação federal.

Deve ser lembrado que se aplicam à espécie os comandos
insculpidos na Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, notadamente na parte que diz
respeito ao direito à informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo.

Nesse contexto veio a ser editada, também, a Lei nº 9.656, de
3/6/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde, cujo art. 16, em seu parágrafo único, assegura a ampla
informação sobre os direitos e as obrigações relativas às partes
envolvidas nos contratos de planos de saúde.

Observe-se que foi instituída, na esfera federal, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS-, por meio da Lei nº 9.961, de
28/1/2000, a quem foi atribuída a competência para estabelecer
critérios e normas que garantam os direitos assegurados aos usuários
dos serviços prestados pelas operadoras de planos e de seguros
saúde.
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Essa autarquia, entretanto, não editou nenhum ato normativo que
garantisse ao consumidor o direito de receber o livro contendo a
relação dos médicos, clínicas e hospitais credenciados ou
referenciados.

O art. 61 da Constituição mineira atribui a esta Casa Legislativa a
prerrogativa de dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado, inclusive sobre aquelas de que trata o art. 24 da Constituição
da República.

Por outro lado, não há nenhum impedimento a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar conforme ocorre no
caso em apreço.

Entendemos pertinente a formulação do Substitutivo nº 1, para que
venham a ser abrangidas pela norma tanto as operadoras de planos
de assistência à saúde quanto as seguradoras, assim definidas pela
Lei nº 9.656, de 1998.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.352/2008 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Obriga as operadoras de planos e seguros de assistência à saúde a

fornecerem catálogo contendo a relação de credenciados ou
referenciados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As seguradoras e operadoras de planos de assistência à

saúde, definidas pela Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
ficam obrigadas a fornecer ao consumidor, quando da assinatura do
contrato, livro contendo a relação dos médicos, hospitais, clínicas e
demais entidades credenciadas ou referenciadas, com os respectivos
endereços e telefones.

Parágrafo único - Qualquer alteração dos dados previstos no “caput”
deste artigo deverá ser formalmente comunicada ao contratante.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades constantes no art. 56 e seguintes da Lei Federal nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.366/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
“determina aos hospitais, às casas de saúde e às 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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/5/2008, foi o projeto
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
De acordo com o art. 1º da proposta, 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 a seguinte frase:
"Temos convênio com o SUS".

O letreiro, consoante o art. 2º, deverá ser luminoso para que seja
visualizado à noite. Fica assinalado, pelo art. 3°,  o prazo de 90 dias
para as referidas instituições cumprirem a lei. O não-cumprimento
acarretará multa de R$2.000,00. Em caso de reincidência, dobra-se o
valor da multa, e poderá ser retido o repasse do SUS para a quitação
dessa multa.

O art. 4°, que deve ser suprimido, atribui a fiscal ização da lei à
Secretária de Estado de Saúde. À vista do que dispõe a alínea “e” do
inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, somente por iniciativa
legislativa do Governador do Estado se pode apresentar projeto de lei
com esse conteúdo.

Com relação à competência do Estado para tratar do restante da
matéria, uma vez que o tema diz respeito tanto à saúde quanto ao
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consumo, é de reconhecer a sua inserção no campo da legislação
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. A proteção
às relações de consumo e a proteção e defesa da saúde
estabelecem-se respectivamente nos incisos V e XII do art. 24 da
Constituição da República, o que permite ao Estado editar normas
complementares às diretrizes emanadas da União.

Do ponto de vista jurídico-material, diz a Constituição da República
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser
assegurada por meio de 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 (arts. 196 e 197). O
Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei no 13.317, de
1999, estabelece, em seu art. 3º, que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as
condições indispensáveis a seu pleno exercício e fixar condições que
assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços de
qualidade.

Sobre a mesma matéria, foi publicada, ainda, a Lei nº 16.279, de
20/7/2007, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos
serviços públicos de saúde no Estado. Tal lei, que traz uma série de
importantes garantias para os usuários do sistema público de saúde
no Estado, deve estar afixada em local visível em todas as instituições
que prestam serviços de saúde no âmbito do Estado.

Como se pode ver, a proposta em exame alinha-se a outras normas
estaduais ou federais que dão proteção aos cidadãos usuários dos
serviços públicos de atendimento à saúde, de modo que não há
nenhum obstáculo de natureza jurídica, constitucional e legal a sua
tramitação.

Contudo, em atendimento ao princípio da consolidação das leis,
propomos, por meio do Substitutivo no 1, a alteração do art. 3º da Lei
nº 16.279, de 2007, para fazer incluir a obrigação prevista na proposta
em exame na forma de parágrafo único. Ao ensejo, estamos
sugerindo, como forma de assegurar mais eficácia ao ato normativo,
que a afixação do letreiro luminoso se dê na fachada externa da
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instituição de saúde.
As sanções pelo descumprimento da regra ora em discussão não

precisam ser estatuídas, pois serão aquelas a que se refere o art. 4º
da citada lei, o qual determina a aplicação das sanções previstas na
Lei nº 13.317, de 1999, que conforma o Código de Saúde estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 2.366/2008 na
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta parágrafo único ao art. 3º da Lei no 16.279, de 20 de

julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e
dos serviços de saúde no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei no 16.279, de 20 de julho de 2006, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 3º - (...)
Parágrafo único - As instituições a que se refere o “caput” deste

artigo, que forem conveniadas com o Sistema Único de Saúde - SUS -
, afixarão na fachada externa, em local visível, letreiro luminoso com a
seguinte frase: "Temos convênio com o SUS".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.677/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.677/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por
Produtividade no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências,
foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n° s 1 e 2 e a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 3 ao 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.677/2007
Disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no

âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta lei disciplina o Acordo de Resultado s e a autonomia
gerencial, orçamentária e financeira previstos nos §§ 10 e 11 do art.
14 da Constituição do Estado e a concessão do Prêmio por
Produtividade, no âmbito da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo do Estado.

Art. 2° - Para os fins desta lei, entende-se por:
I - Acordo de Resultados o instrumento de contratualização de

resultados celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder
Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico
ou de supervisão;

II - acordante o órgão, a entidade ou a unidade administrativa do
Poder Executivo hierarquicamente superior ao acordado, responsável
pelo acompanhamento, pela avaliação e pelo controle dos resultados
e, no que couber, pelo provimento dos recursos e meios necessários
ao atingimento das metas pactuadas no Acordo de Resultados;

III - acordado o órgão, a entidade ou a unidade administrativa do
Poder Executivo hierarquicamente subordinado ou vinculado ao
acordante, comprometido com a obtenção dos resultados pactuados e
responsável pela execução das ações e medidas necessárias para
sua obtenção;

IV - interveniente o órgão, a entidade ou a unidade administrativa
signatário do Acordo de Resultados responsável pelo suporte
necessário ao acordante ou ao acordado, para o cumprimento das
metas estabelecidas;

V - período avaliatório o intervalo de tempo concedido ao acordado
para o cumprimento de um conjunto predefinido de metas e ações,
pelo qual será avaliado ao final do período;

VI - desempenho o grau de cumprimento, objetivamente aferido, das
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ações propostas, de atingimento das metas estabelecidas e de
obtenção dos resultados pactuados, em um período avaliatório
predeterminado;

VII - indicador a medida, relativa ou absoluta, utilizada para
mensurar a eficiência, a eficácia e a efetividade do desempenho do
acordado;

VIII - meta o nível desejado de desempenho para cada indicador, em
um determinado período, definida de forma objetiva e quantificável;

IX - Avaliação de Desempenho Institucional o processo de apuração
do grau de obtenção dos resultados pactuados no Acordo de
Resultados, realizada por Comissão de Acompanhamento e Avaliação,
nos termos desta lei e do seu regulamento;

X - período de referência o intervalo de tempo adotado como base
de cálculo do montante a ser distribuído, a título de Prêmio por
Produtividade, para o órgão ou a entidade que cumprir os requisitos
legais.

§ 1° - O início e o término do período avaliatório de que trata o inciso
V do “caput” deste artigo ocorrerão no mesmo exercício financeiro.

§ 2° - Cada período de referência de que trata o in ciso X do “caput”
deste artigo corresponderá, no mínimo, a um período avaliatório e, no
máximo, aos períodos avaliatórios de um dado exercício financeiro.

CAPÍTULO II
DO ACORDO DE RESULTADOS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 3° - Na implementação do Acordo de Resultados,  serão
observados os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, razoabilidade e economicidade.

Art. 4° - São objetivos fundamentais do Acordo de R esultados:
I - viabilizar a estratégia de governo, por meio de mecanismos de

incentivo e gestão por resultados;
II - alinhar o planejamento e as ações do acordado com o

planejamento estratégico do governo, com as políticas públicas
instituídas e com os programas governamentais;

III - melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à
sociedade;
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IV - melhorar a utilização dos recursos públicos;
V - dar transparência às ações das instituições públicas envolvidas e

facilitar o controle social sobre a atividade administrativa estadual;
VI - estimular, valorizar e destacar servidores, dirigentes e órgãos ou

entidades que cumpram suas metas e atinjam os resultados previstos.
Seção II

Da Elaboração
Art. 5° - O Acordo de Resultado será formalizado po r instrumento

que contenha, sem prejuízo de outras especificações:
I - objeto e finalidade;
II - resultados a serem alcançados, fixados por meio de indicadores

de eficácia, eficiência e efetividade, metas e ações, com prazos de
execução e meios de apuração objetivamente definidos;

III - direitos, obrigações e responsabilidades do acordante e do
acordado, em especial em relação às metas estabelecidas;

IV - compromissos dos intervenientes, quando for o caso;
V - condições para revisão, renovação, prorrogação e rescisão do

Acordo de Resultados;
VI - prazo de vigência;
VII - sistemática de acompanhamento, controle e avaliação, com

informações sobre a duração dos períodos avaliatórios e sobre os
critérios e parâmetros a serem considerados na aferição do
desempenho;

VIII - relação das prerrogativas concedidas por meio do Acordo de
Resultados ao órgão ou à entidade, em função da ampliação da sua
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, se houver;

IX - estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de
desembolso dos recursos financeiros necessários à execução das
ações pactuadas, durante a vigência do Acordo de Resultados, se for
o caso.

Seção III
Da Formalização

Art. 6° - É condição para a assinatura, a revisão e  a renovação do
Acordo de Resultados o pronunciamento favorável da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - sobre o pleno
atendimento das exigências desta lei e sobre a compatibilidade das
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metas e dos indicadores de desempenho pactuados com as
finalidades do acordado, na forma definida em decreto.

Art. 7° - São signatários do Acordo de Resultados o s dirigentes
máximos do acordante, de cada um dos acordados e das demais
partes intervenientes, quando houver.

Art. 8° - O extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos
serão publicados, pelo acordante, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, e divulgados na página oficial do governo na internet, nos
termos definidos em decreto, sem prejuízo de sua divulgação pelo
acordante e pelo acordado.

Seção IV
Do Acompanhamento, da Avaliação e da Fiscalização

Art. 9° - O dirigente máximo do acordado promoverá a
implementação do Acordo de Resultados, por meio de sua
participação efetiva na elaboração e no acompanhamento do Acordo,
e garantirá a divulgação interna do seu conteúdo e de suas
avaliações.

Art. 10 - Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de
Resultados, será instituída, por ato próprio do dirigente máximo do
acordante, Comissão de Acompanhamento e Avaliação composta,
nos termos de decreto, no mínimo, pelos seguintes membros:

I - um representante dos acordados;
II - um representante dos servidores dos acordados, escolhido nos

termos de decreto;
III - um representante do acordante;
IV - um representante de cada interveniente, quando houver, por ele

indicado;
V - um representante da Seplag, indicado por seu titular.
§ 1° - A Seplag poderá optar por não indicar repres entante próprio

para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, quando lhe for
delegada a representação do acordante.

§ 2° - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reu nir-se-á
ordinariamente ao final de cada período avaliatório e,
extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 3° - Fica facultada a participação de um represen tante da
sociedade civil, indicado pelo acordante, nas Comissões de
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Acompanhamento e Avaliação, conforme disposto em decreto.
§ 4° - Na hipótese da indicação de mais de um repre sentante do

acordado e do acordante, será respeitada a paridade entre as
representações.

Art. 11 - À Comissão de Acompanhamento e Avaliação compete:
I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo acordado,

considerando as metas e indicadores de desempenho previstos no
Acordo de Resultados;

II - recomendar, com a devida justificativa, alterações no Acordo de
Resultados, principalmente quando se tratar de necessidade de
alinhamento de indicadores, metas e resultados;

III - recomendar, com a devida justificativa, a revisão, a renovação
ou a rescisão do Acordo de Resultados;

IV - proceder, ao final de cada período avaliatório, à Avaliação de
Desempenho Institucional, na qual concluirá acerca do desempenho
do acordado.

§ 1° - As avaliações realizadas pela Comissão de Ac ompanhamento
e Avaliação incluirão, sem prejuízo de outras informações, os fatores e
circunstâncias que tenham dado causa ao descumprimento, pelo
acordado, das metas estabelecidas, bem como as medidas que este
tenha adotado para corrigir as falhas detectadas.

§ 2° - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação enc aminhará
aos signatários do Acordo de Resultados, dentro dos prazos definidos
em decreto, a avaliação a que se refere o inciso IV do “caput” deste
artigo.

Art. 12 - Serão definidos em decreto os critérios para a atribuição de
conceito satisfatório ou insatisfatório na Avaliação de Desempenho
Institucional.

Art. 13 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação poderá
contar com o suporte técnico de colaborador eventual, especialista
nas áreas de conhecimento das ações previstas no Acordo de
Resultados, conforme disposto em decreto.

Art. 14 - O acordado enviará à Comissão de Acompanhamento e
Avaliação, nos prazos previstos em decreto, relatório de execução
demonstrando e justificando o grau de desempenho alcançado no
período.
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Seção V
Da Vigência, da Renovação, da Revisão e da Rescisão

Art. 15 - O Acordo de Resultados terá vigência mínima de um ano e
máxima de quatro anos, desde que não se ultrapasse o primeiro ano
do governo subseqüente àquele em que tiver sido assinado, podendo
ser renovado por acordo entre as partes.

Art. 16 - O acordante verificará a necessidade de revisão do Acordo
de Resultados, pelo menos uma vez a cada doze meses.

Parágrafo único - Identificada a necessidade de revisão do Acordo
de Resultados, esta será formalizada mediante termo aditivo,
observado o disposto nos arts. 7° e 8°.

Art. 17 - O Acordo de Resultados poderá ser rescindido em caso de
descumprimento grave e injustificado, nos termos definidos em
decreto, por ato unilateral e escrito do acordante ou por acordo entre
as partes, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

CAPÍTULO III
DA AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA
Art. 18 - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos

órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo poderá ser ampliada mediante previsão expressa
no instrumento de celebração do Acordo de Resultados, observadas
as exigências estabelecidas nesta lei.

Art. 19 - A ampliação da autonomia a que se refere o art. 18 poderá
dar-se mediante a concessão, ao acordado, de prerrogativa para:

I - alterar os quantitativos e a distribuição dos cargos de provimento
em comissão, das funções gratificadas e das gratificações temporárias
estratégicas, nos termos da legislação vigente, desde que não
acarrete aumento de despesa;

II - aplicar os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alter ada pela Lei
Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998;

III - alterar estruturas orgânicas básicas e estatutos, sem aumento
de despesas, nos termos de decreto;

IV - conceder aos servidores em efetivo exercício no órgão ou na
entidade valores diferenciados do auxílio-transporte de que trata o art.
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48 desta lei ou vales-transporte, observadas as condições, os critérios
e as quantidades máximas definidas em decreto, destinados
unicamente ao custeio do deslocamento do servidor no percurso
residência-trabalho e vice-versa;

V - conceder aos servidores em efetivo exercício no órgão ou na
entidade cuja jornada de trabalho for igual ou superior a seis horas,
como ajuda de custo pelas despesas de alimentação, observados os
critérios e condições mínimos definidos em decreto, vale-refeição ou
valores diferenciados de vale-alimentação, com parâmetros e limites
distintos daqueles definidos nos arts. 47 e 48 da Lei n° 10.745, de 25
de maio de 1992;

VI - realizar outras medidas, definidas em decreto.
§ 1° - Para os efeitos legais previstos no parágraf o único do art. 24

da Lei Federal n° 8.666, de 1993, os órgãos e entid ades com Acordo
de Resultados em vigor equiparam-se a agências executivas ou
organizações militares prestadoras de serviço com contrato de gestão
celebrado no âmbito da administração pública federal.

§ 2° - O benefício de que trata o inciso IV do “cap ut” deste artigo
será concedido ao servidor cuja remuneração mensal seja igual ou
inferior a três salários mínimos, excluídas as parcelas relativas a
adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por horas
extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a Lei n° 8.517, de 9 de
janeiro de 1984.

§ 3° - As despesas decorrentes dos benefícios de qu e tratam os
incisos IV e V do “caput” serão custeadas, preferencialmente, com
recursos próprios do órgão ou da entidade.

Art. 20 - A concessão ou manutenção dos benefícios de que tratam
os incisos IV e V do “caput” do art. 19 está condicionada à
disponibilidade de recursos orçamentários do Estado, à obtenção de
resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho Institucional e à
disponibilidade orçamentária do acordado.

§ 1° - Na hipótese de não haver dotação orçamentári a suficiente
para pagamento dos benefícios de que tratam os incisos IV e V do
“caput” do art. 18, estes serão concedidos somente se houver
anulação de outras despesas correntes previstas no crédito
orçamentário inicial do acordado, em montante suficiente para
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suplementá-la.
§ 2° - Na hipótese de obtenção de resultado insatis fatório na

Avaliação de Desempenho Institucional, serão suspensos os benefícios
de que tratam os incisos IV e V do “caput” do art. 19, até a ocorrência
de nova avaliação satisfatória.

Art. 21 - O servidor fará jus aos benefícios decorrentes da ampliação
da autonomia prevista em Acordo de Resultados do órgão ou da
entidade acordado em que estiver, por ato formal, em efetivo
exercício.

Art. 22 - Caberá à Seplag analisar e aprovar a ampliação da
autonomia a ser conferida ao acordado, tendo em vista as metas
fixadas.

CAPÍTULO IV
DO PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE

Seção I
Disposições Gerais

Art. 23 - O Prêmio por Produtividade é um bônus a ser pago aos
servidores em efetivo exercício em órgão ou entidade que:

I - seja signatário de Acordo de Resultados com previsão expressa
de pagamento de Prêmio por Produtividade;

II - obtenha resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho
Institucional, a que se refere o inciso IV do art. 11, realizada no
período de referência, nos termos definidos em decreto;

III - realize a Avaliação de Desempenho Individual permanente de
seus servidores, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único - Só terão direito à percepção de Prêmio por
Produtividade os órgãos e entidades signatários de Acordo de
Resultados vigente, com metas estabelecidas, dentro de um período
de referência, há no mínimo noventa dias.

Art. 24 - Fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor em
atividade, ocupante de cargo de provimento efetivo ou de provimento
em comissão ou detentor de função pública de que trata a Lei n°
10.254, de 20 de julho de 1990, e o ocupante de cargo de
Subsecretário de Estado que no período de referência:

I - esteve em efetivo exercício, nos termos de ato formal, por período
mínimo definido em regulamento;
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II - obteve, na avaliação de produtividade por equipe, realizada nos
termos definidos em decreto, resultado igual ou superior a 70%
(setenta por cento).

§ 1° - Não fará jus ao Prêmio por Produtividade o s ervidor designado
para o exercício de função pública de que trata o art. 10 da Lei n°
10.254, de 20 de julho de 1990.

§ 2° - A forma de cálculo do valor do Prêmio por Pr odutividade a ser
percebido por cada servidor será definida em decreto e considerará,
no mínimo:

I - o resultado obtido na avaliação de produtividade por equipe, nos
termos definidos em decreto;

II - a última remuneração do servidor durante o período de
referência, excluídos eventuais e atrasados, para o cálculo do Prêmio
por Produtividade a que se refere a Seção II deste capítulo, e o último
vencimento do cargo ou função exercida no período de referência,
para o cálculo do Prêmio por Produtividade a que se refere a Seção III
deste capítulo;

III - os dias efetivamente trabalhados durante o período de
referência.

§ 3° - Para os fins do disposto no inciso III do § 2°, consideram-se
efetivamente trabalhados os dias de efetivo exercício, definidos nos
termos da legislação vigente, excetuados os dias de paralisação, de
afastamento, de licença ou qualquer interrupção do exercício das
atribuições do cargo ou da função.

§ 4° - O servidor receberá Prêmio por Produtividade  referente ao
órgão ou à entidade em que se encontrava em efetivo exercício, por
ato formal, durante o período de referência.

§ 5° - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo  da carreira de
Auditor Interno, de que trata a Lei n° 15.304, de 1 1 de agosto de 2004,
farão jus ao Prêmio por Produtividade referente à Auditoria-Geral do
Estado, ainda que em exercício em outro órgão ou entidade de Poder
Executivo estadual.

§ 6° - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo  da carreira de
Procurador de Estado, de que trata a Lei Complementar n° 81, de 10
de agosto de 2004, farão jus ao Prêmio por Produtividade referente à
Advocacia-Geral do Estado, ainda que em exercício em outro órgão
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ou entidade do Poder Executivo estadual.
§ 7° - É vedada a percepção acumulada de Prêmio por

Produtividade referente ao órgão de origem e ao órgão em que o
servidor se encontra em efetivo exercício.

§ 8° - O empregado público do Poder Executivo estad ual, o servidor
público ou o empregado público de outro ente federado ou do Poder
Legislativo ou Judiciário do Estado de Minas Gerais cedido ao Poder
Executivo estadual que esteja prestando serviço em órgão ou
entidade de que trata o art. 23, poderá auferir Prêmio por
Produtividade, o qual não poderá ser superior ao de maior valor pago
a servidor em exercício no mesmo órgão ou entidade, na forma
estabelecida em decreto, desde que não receba bonificação referente
a resultado ou produtividade do órgão ou da entidade de origem.

§ 9° - O servidor que, no período de referência, en contrar-se em
situação de acúmulo de cargos permitida pelo inciso XVI do “caput” do
art. 37 da Constituição Federal fará jus ao Prêmio por Produtividade
correspondente a cada cargo.

§ 10 - Não farão jus ao prêmio por produtividade o Secretário de
Estado, o Secretário-Adjunto de Estado, o Diretor-Geral e o Vice-
Diretor Geral de autarquias, o Presidente e o Vice-Presidente de
fundações.

Art. 25 - O Prêmio por Produtividade poderá ser pago com recursos
provenientes da receita corrente líquida, nos termos da Seção II deste
capítulo, ou da ampliação real de receitas, nos termos da Seção III
deste capítulo.

Seção II
Da Concessão de Prêmio por Produtividade com Base na Receita

Corrente Líquida
Art. 26 - Poderá ser destinado ao pagamento de Prêmio por

Produtividade montante de recursos correspondente a até 1% (um por
cento) da receita corrente líquida, de que trata o inciso IV do art. 2° da
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 20 00, prevista na
Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - O percentual de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 27 - Para fins do disposto nesta seção, considera-se:
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I - Índice de Despesa de Pessoal - IDP - a relação entre a despesa
com pessoal em atividade de cada órgão ou entidade com Acordo de
Resultados em vigor e com previsão de pagamento de Prêmio por
Produtividade e a despesa total com pessoal em atividade do Poder
Executivo do Estado, efetivamente executadas e correspondentes ao
período de referência;

II - Índice de Desempenho Institucional - IDI - o resultado percentual
da Avaliação de Desempenho Institucional, realizada nos termos de
decreto, no período de referência;

III - Índice de Vigência de Acordo de Resultados - IVAR - a relação
entre o número de dias de vigência do Acordo de Resultados com
previsão de pagamento de Prêmio por Produtividade de cada órgão
ou entidade durante o exercício anterior e o total de dias do exercício
anterior, observado o disposto em decreto;

IV - Índice Agregado – IA – o produto do IDP, do IDI e do IVAR de
cada órgão ou entidade com Acordo de Resultados em vigor no
período de referência;

V - Índice Geral - IG - a razão entre o IA de cada órgão ou entidade
com Acordo de Resultados em vigor e com previsão de pagamento de
prêmio e o somatório dos IA de todos os órgãos ou entidades com
Acordo de Resultados em vigor e com previsão de pagamento de
prêmio.

§ 1° - Não será considerada no cálculo do índice de  que trata o
inciso I do “caput” deste artigo a despesa com pessoal designado para
o exercício de função pública, de que trata o art. 10 da Lei n° 10.254,
de 1990.

§ 2° - Não serão considerados no cálculo dos índice s de que trata o
“caput” deste artigo os órgão e as entidades que fizerem a opção pela
concessão do Prêmio por Produtividade nos termos da Seção III deste
capítulo e os que não obtiverem resultado satisfatório na Avaliação de
Desempenho Institucional.

Art. 28 - O montante de recursos a ser aplicado na concessão de
Prêmio por Produtividade em um dado exercício será definido em
decreto, observado o disposto no art. 26.

Art. 29 - Os recursos a serem destinados a cada órgão ou entidade
para concessão de Prêmio por Produtividade serão aferidos pela
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multiplicação do montante de que trata o art. 28 pelo respectivo IG.
Art. 30 - O valor do Prêmio por Produtividade percebido pelo

servidor nos termos desta seção não poderá ser superior ao valor da
última remuneração percebida no período de referência, excluídos os
eventuais e atrasados.

Seção III
Da Concessão de Prêmio por Produtividade com Base na

Ampliação Real de Arrecadação de Receitas
Art. 31 - Os recursos orçamentários provenientes da ampliação real

da arrecadação de receitas da administração pública estadual
poderão ser aplicados no pagamento de Prêmio por Produtividade.

§ 1° - Considera-se ampliação real da arrecadação d e receitas a
diferença absoluta entre a receita efetivamente arrecadada nos meses
do período de referência e a receita de maior valor no período, dentre
as seguintes:

I - a receita efetivamente arrecadada nos mesmos meses do
exercício anterior, corrigida pela inflação;

II - a receita efetivamente arrecadada nos mesmos meses do
exercício anterior, acrescida, pelo menos, da projeção oficial de índice
de preço definido em decreto.

§ 2° - Para fins da correção dos valores correntes da receita
efetivamente arrecadada no exercício anterior, a que se refere o inciso
I do § 1°, serão utilizados:

I - o índice de preços definido em decreto;
II - a variação acumulada do índice a que se refere o inciso I deste

parágrafo, dos doze meses subseqüentes.
§ 3° - Na hipótese de o resultado decorrente da ope ração descrita

nos §§ 1° e 2° deste artigo ser negativo, o déficit  constatado será
integralmente descontado da ampliação observada no período
seguinte e, se necessário, nos períodos posteriores, incluindo-se os
dos exercícios seguintes, até sua total compensação.

Art. 32 - A ampliação real da arrecadação de receitas compreende
receitas provenientes de impostos e as receitas diretamente
arrecadadas por cada órgão ou entidade.

§ 1° - A aplicação das receitas de que trata o “cap ut” no pagamento
de Prêmio por Produtividade observará os seguintes limites:
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I - até 10% (dez por cento) da ampliação real de receitas
diretamente arrecadadas de cada órgão ou entidade, multiplicados
pelo resultado percentual da Avaliação de Desempenho Institucional
relativa ao período de referência;

II - até 3% (três por cento) da ampliação real de receitas
provenientes de impostos, multiplicados pelo resultado percentual da
Avaliação de Desempenho Institucional relativa ao período de
referência.

§ 2° - O limite de que trata o inciso II do § 1° po derá ser ampliado
em até 1% (um por cento) da diferença entre a receita arrecadada no
exercício corrente e a receita do exercício anterior acrescida da
variação percentual do PIB nominal, nos termos do decreto.

§ 3° - O cálculo do recurso oriundo da ampliação de  que trata o § 2°
será realizado com base em índice oficial projetado para o
crescimento do PIB, constante do Acordo de Resultados e ajustado
após a publicação do índice definitivo, multiplicado pelo resultado
percentual da Avaliação de Desempenho Institucional relativa ao
período de referência.

§ 4° - Para fins do disposto neste artigo, não serã o consideradas as
receitas que possuam vinculação própria, exceto aquelas que,
segundo a legislação vigente, possam ser utilizadas para pagamento
de pessoal.

§ 5° - O pagamento de Prêmio por Produtividade será  custeado com
recursos provenientes da mesma fonte em que se deu a ampliação de
receitas diretamente arrecadadas e de receitas vinculadas,
considerado o disposto no § 2° deste artigo.

§ 6° - Para os fins do disposto neste artigo, exclu i-se a receita
proveniente de multa.

Art. 33 - As fontes de recursos a serem consideradas para o cálculo
da ampliação da arrecadação de receitas e os itens de receita a
serem considerados para cálculo do montante de receitas diretamente
arrecadadas serão definidos em cada Acordo de Resultados.

Art. 34 - Os recursos a serem destinados ao órgão ou à entidade
para o pagamento de Prêmio por Produtividade nos termos desta
seção serão calculados após o resultado da Avaliação de
Desempenho Institucional, e distribuídos entre os servidores, na forma
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de regulamento.
Seção IV

Do Procedimento para Pagamento do Prêmio por Produtividade
Art. 35 - Será definida no Acordo de Resultados a opção do órgão

ou da entidade pelo pagamento do Prêmio por Produtividade com
base na receita corrente líquida, nos termos da Seção II deste
capítulo, ou com base na ampliação real de arrecadação de receitas,
nos termos da Seção III deste capítulo.

Parágrafo único - A opção de que trata o “caput” apenas poderá ser
alterada por termo aditivo ao Acordo de Resultados, para o período de
referência seguinte, no mínimo trinta dias antes de seu início.

Art. 36 – Compete à Câmara de Coordenação Geral, Planejamento,
Gestão e Finanças, de que trata a Lei Delegada n° 1 12, de 25 de
janeiro de 2007, verificar o cumprimento dos requisitos e limites
previstos nesta lei e autorizar o pagamento do Prêmio por
Produtividade.

Art. 37 - O Prêmio por Produtividade somente poderá ser acumulado
com outros prêmios ou bonificações da mesma natureza na hipótese
de estes serem custeados por transferências de recursos oriundos de
outros entes federados.

Art. 38 - O Prêmio por Produtividade não se incorpora à
remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do
servidor e não servirá de base de cálculo para outro benefício ou
vantagem nem para a contribuição à seguridade social.

Art. 39 - Na hipótese de o Estado apresentar déficit fiscal, não
haverá pagamento de Prêmio por Produtividade no exercício seguinte.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 40 - Para o pagamento do Prêmio por Produtividade de que trata
a Seção II do Capítulo IV, no ano de 2008:

I - não se aplica o prazo previsto no parágrafo único do art. 23 nem o
disposto no inciso II do “caput” do art. 24 e no inciso I do § 2° do art.
24 para os Acordos de Resultados assinados até 31 de dezembro de
2007;

II - será observada a regra, prevista em decreto, para o cálculo dos
índices de que tratam os incisos II e III do “caput” do art. 27;



388

IIII - a previsão da porcentagem a que se refere o art. 26 desta lei e
a fonte de recursos serão definidas em decreto, respeitadas as
disposições da Lei Orçamentária.

Art. 41 - O disposto no § 2° do art. 19 não se apli ca aos benefícios
de que trata o inciso IV do “caput” do mesmo artigo concedidos por
meio de Acordo de Resultado celebrado até a data de publicação
desta lei.

Art. 42 - Até 31 de dezembro de 2009, os limites a que se refere o
art. 32 desta lei não estarão sujeitos à ponderação de que tratam os
incisos I e II do § 1° e o § 3° do mesmo artigo.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43 - Os dirigentes dos órgãos e entidades acordantes e
acordados promoverão as ações necessárias ao cumprimento do
Acordo de Resultados, sob pena de responsabilidade solidária por
eventual irregularidade, ilegalidade ou desperdício na utilização de
recursos ou bens.

Art. 44 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 17, se houver
indícios fundados de malversação de bens ou de recursos ou quando
assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, os
responsáveis pela fiscalização representarão aos órgãos competentes
para a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis,
visando à proteção do patrimônio público e à punição dos infratores,
sob pena de se tornarem solidariamente responsáveis.

Art. 45 - Na hipótese de, durante a vigência do Acordo de
Resultados, haver substituição do dirigente signatário, o novo dirigente
nomeado torna-se o responsável pelo Acordo.

Art. 46 - Os órgãos de controle interno estabelecerão mecanismos
de acompanhamento da execução orçamentária, financeira e
patrimonial que levem em consideração os prazos e os indicadores de
desempenho previstos no Acordo de Resultados.

Art. 47 - As empresas públicas e sociedades de economia mista do
Poder Executivo estadual poderão aplicar, no que couber e nos
termos da legislação vigente, o disposto nesta lei.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no “caput” não implicará
ônus para o Tesouro Estadual.
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Art. 48 - Será concedido ao servidor público estadual que não goze
de passe livre em transporte coletivo, em exercício em Município com
população total superior a cem mil habitantes ou integrante das
Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço, auxílio-
transporte por dia efetivamente trabalhado, nas condições e critérios
estabelecidos em decreto.

Parágrafo único - O auxílio-transporte será concedido em valor
fixado pelo Poder Executivo, aos servidores que percebam
remuneração igual ou inferior a três salários mínimos, excluídas as
parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço, aos valores
recebidos por horas extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a
Lei n° 8.517, de 9 de janeiro de 1984.

Art. 49 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 50 - Ficam revogados:
I - a Lei n° 14.694, de 30 de julho de 2003;
II - o art. 52 da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro d e 1993.
Art. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Fábio

Avelar.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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 (Requerimento nº
2.341/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso ao Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do 34º
Campeonato Mineiro, em 2008 (Requerimento nº 2.403/2008, do
Deputado Carlos Pimenta);

de congratulações com a Unimontes pelo bom desempenho no
curso de Medicina no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (Requerimento nº 2.414/2008, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a Escola Estadual Ernesto Santiago pelo
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transcurso do seu centenário de fundação (Requerimento nº
2.416/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 2.421/2008,
do Deputado Fahim Sawan);

de aplauso à Escola Estadual Francisco Sá, em Montes Claros,
considerada modelo no Município, estando ainda no “ranking” das
melhores do Estado (Requerimento nº 2.427/2008, do Deputado
Carlos Pimenta);

de congratulações com a Federação das Associações Pais e Alunos
das Escolas Públicas de Minas Gerais - Fapaemg - pelo aniversário
de sua fundação (Requerimento nº 2.430/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a Faculdade de Saúde Ibituruna, em Montes
Claros, em razão do reconhecimento, pelo MEC, do Curso de
Biomedicina (Requerimento nº 2.432/2008, da Deputada Ana Maria
Resende);

de congratulações com a Escola Municipal Reverendo Sillas Crêspo,
de Governador Valadares, pela passagem do 30º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 2.435/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a Escola Municipal Adélia Ribas, de
Governador Valadares, pela inauguração de seu prédio
(Requerimento nº 2.436/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso à Expocachaça por seus 11 anos de realização
(Requerimento nº 2.437/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Cb. PM Paulo Henrique Bonfim, lotado no 13º
Batalhão da PMMG, em reconhecimento aos 20 anos de serviços
prestados à instituição e à comunidade (Requerimento nº 2.516/2008,
da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares mencionados, que participaram da
operação desencadeada pela 9ª Companhia do 34º Batalhão da
PMMG, que culminou na prisão de sete pessoas no Bairro Carlos
Prates, visando a coibir o tráfico de drogas e uso de armas na região.
(Requerimento nº 2.517/2008, da Comissão de Segurança Pública);
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de aplauso aos policiais militares da 11ª Companhia do 41º Batalhão
da PMMG, do Barreiro, que organizaram e participaram da festa
especial para homenagear as mães da Vila Cemig (Requerimento nº
2.518/2008, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 22ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Arlen Santiago - Entrega de placa -
Palavras do Cel. PM Dorgival Olavo Guedes Júnior - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Arlen Santiago - Domingos Sávio - Sebastião Costa.

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

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Cel.
PM Dorgival Olavo Guedes Júnior, Presidente da União dos Militares
do Estado de Minas Gerais - UMMG -; Cel. PM Eduardo Mendes de
Sousa, Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado; Cel. PM
Itamar de Oliveira Pacheco Filho, Comandante da 14ª Regional da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -, representando o
Comandante-Geral da PMMG, Cel. PM Hélio dos Santos Júnior; Cel.
BM Antônio Damásio Soares, Chefe do Estado-Maior e
Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, representando
o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais, Cel. BM José Honorato Ameno; Vereador Anselmo
José Domingos, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Cel. PM QOR José Barroso de Resende Filho, Diretor-
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Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM -; e
Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Cel. PM Vicente Gomes da

Mota e do Cel. PM José Ortiga, ex-Comandantes-Gerais da Polícia
Militar, em cujas pessoas saudamos a todos os integrantes da família
da Polícia Militar aqui presentes.

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

Militares do Estado de Minas Gerais - UMMG - por seus 60 anos de
fundação.

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

que será interpretado pelo Conjunto de Câmara da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, sob a regência do 2º-Ten. PM Antônio
Vicente Soares.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Arlen Santiago

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, amigo,
representando, neste ato, o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa, membro honorário da União dos Militares de
Minas Gerais; Cel. PM Dorgival Olavo Guedes Júnior, Presidente da
União dos Militares do Estado de Minas Gerais; Cel. PM Eduardo
Mendes de Sousa, Chefe do Gabinete Militar do nosso Governador
Aécio Neves; Cel. PM Itamar de Oliveira Pacheco Filho, Comandante
da 14ª Regional da Polícia Militar, representando o Cel. PM Hélio dos
Santos Júnior, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais,
a melhor polícia militar do Brasil; Cel. BM Antônio Damásio Soares,
Chefe do Estado-Maior e Subcomandante-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar, representando, neste ato, o Exmo. Sr. Cel. BM José
Honorato Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais; Vereador Anselmo José Domingos, representando,
neste ato, a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Cel. PM QOR José
Barroso de Resende Filho, Diretor-Geral do Instituto de Previdência
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dos Servidores Militares - IPSM -, entidade que é intocável; Cel. PM
Zéder Gonçalves do Patrocínio, caro Assessor de Relações
Institucionais da União dos Militares de Minas Gerais, grande amigo e
meu orientador; Cel. PM César Braz Ladeira, Vice-Presidente da
União dos Militares de Minas Gerais; caro Cel. PM José Ortiga,
Comandante-Geral, pessoa que realmente faz a história da Polícia
Militar, grande amigo; e Cel. PM Vicente Gomes da Mota,
Comandante-Geral, meu tio, que muito nos honra, membro da família
da Polícia Militar; senhores e senhoras, queremos cumprimentar
também a excelente orquestra da Polícia Militar, que nos brindou com
uma bela execução do nosso querido Hino Nacional, e a banda do
Corpo de Bombeiros Militar, que nos recebeu na Assembléia
Legislativa.

O homem sempre se associou visando a sua proteção. Primeiro, se
juntou em família; depois, formou grupos para facilitar a caça e a
proteção contra ataques de outros grupos e, em fase mais evoluída,
criou o Estado, que surgiu para dar proteção ao homem contra o
homem, impor limites à ação humana, impedindo os conflitos
instalados e potenciais. Mas o Estado se agigantou. Ficou maior que o
próprio homem e, de protetor, assumiu o papel de opressor do homem
que o criou. Os homens se viram obrigados a dar meia-volta e
organizar-se em grupos de interesses, não para contestar a ação do
Estado, mas para se fazerem ouvir e serem respeitados em seus
direitos mais elementares.

A União dos Reformados da Polícia Militar nasceu há 60 anos, com
a missão de resgatar a dignidade dos militares reformados, pessoas
que, depois de passarem grande parte de suas vidas na árdua tarefa
de proteger e dar segurança ao povo, viam-se abandonadas, atingidas
em sua dignidade, sem o reconhecimento por parte do Estado. Não
nasceu a instituição que ora homenageamos sob a égide da
insubordinação, da simples contestação. Também não foi idealizada
apenas para discutir salários, muito embora seja a remuneração
condigna um direito básico de quem trabalha e principalmente de
quem devota sua vida à segurança pública. A União dos Reformados
da Polícia Militar veio para defender direito ainda mais essencial: o do
respeito pela pessoa. Essa foi a sua orientação. Esse é o norte da
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União dos Militares de Minas Gerais, que a sucedeu em denominação,
mas não modificou seus propósitos nem seus princípios. Estes
continuam os mesmos, agora com maior abrangência, pois agora a
entidade visa à defesa da tropa ativa, dos reformados, dos
aposentados, dos pensionistas e das pensionistas da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros.

E, por acreditar na força da União, apoiado por vários outros
Deputados, entre eles o nosso 1º-Vice-Presidente Deputado Doutor
Viana, nosso Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho e o Deputado
Domingos Sávio, aqui presente, apresentei, nesta Casa Legislativa,
requerimento visando à criação e à instalação da Frente Parlamentar
de Defesa Social, para atuação junto ao governo do Estado, no
sentido inicial de promover a pronta implantação do Conselho de
Defesa Social e o seu sistemático funcionamento, a fim de garantir a
todos os cidadãos do nosso Estado a tranqüilidade que lhes é de
direito. Tenho a certeza de que a aprovação e a criação dessa frente
parlamentar terá um valor inestimável para o povo mineiro.

Prudência, respeito às tradições e à hierarquia são marcas da luta
da União dos Militares de Minas Gerais, que chega aos seus 60 anos
com a maturidade e o respeito das autoridades mineiras e brasileiras,
da população e das demais associações que representam segmentos
específicos da carreira militar. Dentro de seus princípios, a União
inicia agora outro bom combate, o do aproveitamento daqueles que,
por força da lei, são afastados de suas funções militares em plena
capacidade produtiva. O afastamento prematuro, vale ressaltar, é
importante para a oxigenação da tropa e é forma de reconhecimento
aos que, por 30 anos, dedicaram-se à árdua tarefa reservada aos
militares.

Mas o que deveria ser um prêmio, um reconhecimento, às vezes
pode transformar-se em castigo àqueles que acumularam
experiências, conhecimento e estão em plenas condições de trabalho,
mas que encontram dificuldades no mercado pelo odioso preconceito
da idade.

Há muitas atividades na área social que podem absorver essa mão-
de-obra competente e disposta ao trabalho. Concordo com os
dirigentes da União na sua luta em buscar uma solução legal para o
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aproveitamento desse contingente de homens e mulheres, que já
deram e ainda têm muito a dar a nossa sociedade.

Presidente, Cel. PM Dorgival Olavo Guedes Júnior, parabéns pela
nova gestão empreendida na União dos Militares de Minas Gerais.
Parabéns ao meu amigo, Cel. Zeder, pela gestão extremamente
competente, anterior à do Dorgival. Parabéns àqueles que fizeram o
passado, aos que administram o presente e preparam o futuro desta
entidade de grande importância para todos nós. E, Presidente, pode
colocar meu nome na trincheira de luta da União.

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

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Cel. PM Dorgival Olavo Guedes Júnior,
Presidente da União dos Militares de Minas Gerais, de placa alusiva a
esta homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “A
União dos Militares do Estado de Minas Gerais cresceu e se
solidificou ao longo dos anos, alcançando pleno êxito na realização de
seus trabalhos. A instituição desempenha, com excelência, relevante
papel na busca de melhores condições para a categoria e na defesa
dos interesses da família militar. O Parlamento mineiro presta
homenagem a essa respeitável entidade, na ocasião em que se
comemoram os 60 anos de sua fundação.”.

O Sr. Presidente - Com muita alegria, a Presidência convida o
Deputado Arlen Santiago para também fazer parte da comitiva de
entrega da placa, ele que foi autor do requerimento que suscitou esta
reunião.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Cel. PM Dorgival Olavo Guedes Júnior

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa;
Cel. PM Eduardo Mendes de Sousa, Chefe do Gabinete Militar do
Governador; Cel. PM Itamar de Oliveira Pacheco Filho, Comandante
da 14ª Região da Polícia Militar, representando o Cel. PM Hélio dos
Santos Júnior, Comandante-Geral; Cel. BM Antônio Damásio Soares,
Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar e
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Subcomandante-Geral, representando o Cel. BM José Honorato
Ameno, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais; Vereador Anselmo José Domingos, representando a Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Cel. PM José Barroso de Resende Filho,
Diretor-Geral do IPSM; Deputado Arlen Santiago, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; meus
companheiros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; caros ex-
Comandantes José Ortiga e Vicente Gomes da Mota; Srs. Deputados;
meus amigos; associados da União dos Militares; minhas senhoras e
meus senhores, o ano de 1932 marcou a história de Minas e do Brasil
como o ano de uma revolução que custou a vida de centenas de
brasileiros, atirados a uma luta fratricida, que, para muitos, nunca
chegou a fazer sentido. São Paulo chorou a morte de cerca de 640 de
seus filhos. Minas perdeu 92 valorosos milicianos em duras refregas,
a maioria delas no “front” do Túnel da Mantiqueira. Entre os heróis
tombados no cumprimento do dever, pontua o Cel. Fulgêncio de
Souza Santos, morto em 30/7/32 e hoje tomado como símbolo da
bravura do miliciano das gerais. Os sobreviventes, Elpídio Campos do
Amaral, Edmundo Leri Santos, Otávio Campos do Amaral, Antônio de
Oliveira Fonseca, José Gabriel Marques, José Vargas da Silva, Otávio
Batista Diniz, José Persilva, Afonso Elias Praes, Juscelino Kubitschek
de Oliveira, João de Guimarães Rosa e outros, muitos outros, foram
aclamados e reconhecidos como heróis que deram sua contribuição à
causa republicana brasileira.

Nem duas décadas eram passadas, e a maioria dos integrantes
dessa geração de bravos via-se na condição de reformados da Polícia
Militar, afastados dos quartéis, relegados ao ostracismo, esquecidos
mesmo. Direitos os mais comezinhos, como o reconhecimento das
prerrogativas de suas graduações e patentes, eram-lhes negados. O
dia 10/1/48 passou a ser o marco da reação desses heróis, com a
criação da União dos Reformados da Policia Militar. Não é difícil
imaginar a dificuldade sentida por aqueles homens, acostumados à
vida da caserna e que, ao longo das suas vidas, aprenderam a
respeitar e a obedecer, ao se insurgirem, reivindicando e exigindo
respeito e tratamento condigno. Quebrando tabus e paradigmas,
aquele grupo de militares da reserva e reformados organizava-se. Não
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buscavam vantagens pessoais de ordem material ou salarial - repito -,
mas sim exigiam reconhecimento, respeito e dignidade! Foi assim que
surgiu essa instituição, que se orgulha de ser uma das entidades mais
ativas na defesa dos interesses da classe dos militares, e que pode
ostentar, como sua divisa, o tema: "Há 60 anos promovendo qualidade
de vida para a família militar mineira".

O tempo passou, a instituição cresceu e solidificou-se. Somos hoje a
União dos Militares de Minas Gerais, congregando militares da ativa,
da reserva e reformados.

É possível identificar, nos últimos anos, uma retomada da vocação
inicial da União, por sua participação ativa em todos os movimentos
que tiveram por escopo a defesa de interesses da classe dos militares
de Minas Gerais. A União tem hoje plena consciência de sua
importância no quadro das associações de classe ligadas às forças
militares do Estado. Sabe que é, dentre todas, a que ocupa o espetro
mais amplo, já que, em cortes horizontais, abrange todos os níveis
hierárquicos e, em cortes verticais, os segmentos da ativa, da reserva
e os reformados, policiais e bombeiros militares e suas pensionistas.

A União também sabe que a defesa de interesses classistas de
militares precisa necessariamente acontecer em clima de disciplina e,
sempre que possível, em harmonia com os comandos das forças, às
quais nós, os militares que as integramos, estamos vinculados.

O ideal é que os interesses das forças e da classe sejam sempre
harmonizados, mas é imperioso reconhecer que há situações em que
os comandantes das forças públicas, PMMG e CBMMG, encontram-
se com sua capacidade de ação restringida em razão de conflitos
entre os interesses classistas a serem defendidos e a existência de
diretrizes governamentais a cumprir. Nesses momentos, os
comandantes sabem que podem contar com a União dos Militares,
que não está sujeita a outra diretriz que não seja a de lutar pelo
interesse da família militar mineira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a UMMG tem passado e orgulha-se
dele, mas não perde de vista o seu futuro.

O Estatuto dos Militares de Minas Gerais, Lei nº 5.301, de 16/10/69,
em seu art. 3º, diz que o militar, na carreira, pode encontrar-se na
situação de atividade, na reserva ou reformado. Vale dizer: uma vez



399

militar, militar para o resto da vida. E, por circunstâncias que tem a ver
com a necessidade de oxigenação dos quadros, o número de militares
inativos está em crescimento. Urge então que sejam criados
mecanismos de aproveitamento dessa mão-de-obra altamente
qualificada, representada pelos militares inativos, pelo menos na faixa
entre os 50 e os 65 anos, talvez um pouco mais, e cuja aptidão para o
serviço policial de rua, no duro embate diário contra o crime e o
criminoso, apresenta-se diminuída. Essas pessoas, ou pelo menos
muitas delas, ainda mantêm uma elevada capacidade de prestação de
serviços compatíveis com sua idade. Não é difícil identificar tarefas às
quais elas poderiam ser - e se sentirem - mais úteis à sociedade.

Apenas para citar um exemplo, certo de que muitos outros poderiam
ser mencionados, lembro a parceria estabelecida pelo Comandante-
Geral da PM, Cel. Hélio dos Santos Júnior, com o programa
conhecido no Brasil como JCC, Jovens Construindo a Cidadania ou
Jovens contra o Crime.

Alguns dos projetos específicos já conhecidos no Brasil, e outros
que por análogos podem ser a eles acoplados, parecem-nos bastante
apropriados ao aproveitamento da mão-de-obra de homens e
mulheres que, mal saídos dos 50 anos, dificilmente encontram uma
ocupação na iniciativa privada. São homens que trabalharam a vida
toda em atividades ligadas à defesa social, provida pelo Estado e sem
paralelo na vida civil. Depois de algumas incursões na atividade
privada, muitas delas ligadas à segurança particular, clandestina,
essas pessoas acabam considerando-se inúteis, entregando-se ao
ócio e a suas conseqüências. No momento, estamos difundindo essa
idéia junto aos nossos líderes, mostrando o quanto ela pode ser útil
aos militares e mesmo ao Estado, na execução das políticas sociais,
dentro do conceito constitucional de defesa social.

Sr. Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que ensejou a
realização desta reunião especial, desejo, neste momento, em nome
da entidade que presido, agradecer a V. Exa. a iniciativa da
homenagem que o povo de Minas Gerais, por seus lídimos
representantes, presta à UMMG. Estendo esse agradecimento aos
demais parlamentares integrantes desta egrégia Assembléia
Legislativa, o que faço na pessoa de seu insigne Presidente,
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Deputado Alberto Pinto Coelho. Às autoridades, presentes ou
representadas, e aos demais convidados, meus sinceros
agradecimentos pelo prestígio que sua presença confere a este
momento solene. Muito Obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o 2º-Ten. PM Antônio

Vicente Soares, que cantará as músicas “Amigos para Sempre” e
“Tudo Que Se Quer”, de Andrew Lloyd Weber, e será acompanhado
pelo Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica da Polícia Militar.

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

Exmo. Cel. PM Dorgival Olavo Guedes Júnior, Presidente da União
dos Militares do Estado de Minas Gerais, em nome de quem
cumprimento todos os demais membros da diretoria e componentes
dessa instituição homenageada no dia de hoje pelos seus 60 anos de
existência; Exmo. Cel. PM Eduardo Mendes de Sousa, Chefe do
Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais; Exmo.
Cel. PM Itamar de Oliveira Pacheco Filho, Comandante da 14ª Região
da Polícia Militar, com muita alegria e orgulho sediada em Curvelo,
minha terra, quase meu conterrâneo, que, em pouco tempo de estada,
já conseguiu angariar a amizade do povo de Curvelo e da região, e
aqui representa o Comandante-Geral Cel. PM Hélio dos Santos
Júnior; Exmo. Cel. PM Antônio Damásio Soares, Chefe do Estado-
Maior do Corpo de Bombeiros Militar e Subcomandante-Geral,
representando o Exmo. Cel. PM José Honorato Ameno, Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; ilustre Vereador
Anselmo José Domingos, representante da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, que nos traz uma grande alegria por estar aqui; Exmo. Cel.
PM QOR José Barroso de Resende Filho, Diretor-Geral do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares - IPSM -; Exmo. Deputado
Estadual Arlen Santiago, colega médico, amigo e autor do
requerimento que deu origem a esta reunião, que, num momento
iluminado, teve a idéia extraordinária de prestar esta justa
homenagem na noite de hoje; colega amigo e Deputado Domingos
Sávio, que nos honra com sua presença. Não poderia deixar de
mencionar a banda de música do Corpo de Bombeiros Militar de
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Minas Gerais, que também nos brindou lá em cima com belas
músicas, regida pelo 1º-Ten. Elias Garcia; esse maravilhoso Conjunto
de Câmara da Polícia Militar de Minas Gerais, magistralmente regida
pelo 2º-Ten. Marco Aurélio Araújo Lacerda; e o 2º-Ten. Antônio
Vicente Soares, que nos brindou com essas duas músicas belíssimas,
mostrando seu dom. Quero também cumprimentar a Ten. Jaqueline,
na pessoa de quem cumprimento a mulher militar PM ou BM de Minas
Gerais e todas as mulheres mineiras. Cumprimento ainda as demais
autoridades aqui presentes, a imprensa, o público que nos vê das
galerias, os telespectadores da TV Assembléia e os funcionários desta
Casa.

Senhoras e senhores, as seis décadas de história da União dos
Militares do Estado de Minas Gerais que hoje comemoramos
representam uma belíssima luta pelo constante apoio a várias
gerações de policiais e bombeiros militares, que, cumprindo seu
dever, sempre souberam honrar os nobres valores e tradições de sua
corporação. São valores que remontam ao surgimento de Minas
Gerais, já que nossa Polícia Militar foi criada em 1775, tendo como
vulto exponencial o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, que a
história consagrou como Tiradentes, o líder heróico dos inconfidentes,
que instituíram a liberdade como o ideal maior de nosso povo.

Cada um de nossos militares reformados ou da reserva merece ser
homenageado por ter participado, com o exemplo de seu brio e de sua
solidariedade, da edificação de uma instituição sólida e respeitada,
reputada como a melhor Polícia Militar do Brasil. Criada no ano de
1948 com o nome de União dos Reformados da Polícia Militar, a
associação nunca deixou de lutar pelo interesse dos policiais,
congregando desde o Soldado até o Coronel e amparando fortemente
seus familiares. Distribuindo diversos benefícios e prestando serviços
de saúde, vem permanentemente zelando pelo respeito aos direitos
dos associados e abraçando suas causas.

Ao reconhecer a merecidíssima importância da UMMG, celebramos
o bem-estar dos militares, guardiães zelosos de nossa segurança e
tão engajados na paz social, sobretudo por suas atividades de
prevenção voltadas para a educação dos jovens e seu afastamento do
mundo do crime e das drogas. Nossa comunidade, sobretudo nos
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meios mais carentes, vem aprendendo com os militares a desenvolver
hábitos de solidariedade, amizade e confiança. Valorizando o
passado, reconhecendo a grande contribuição dos que se retiram da
vida ativa, estamos também valorizando o futuro, porque é o exemplo
dos antigos que desperta a vocação nas novas gerações que se
encarregarão da ordem social tão necessária ao aprimoramento da
cidadania.

Na pessoa do Presidente da União dos Militares do Estado de Minas
Gerais, cumprimentamos cada um de seus associados e seus
familiares, que, congregados, têm sabido manter a chama e o
entusiasmo que sempre caracterizaram os policiais e os bombeiros
militares de Minas Gerais. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de amanhã, dia 6, às 14 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Dalmo Ribeiro

Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Alencar da Silveira Jr.; aprovação - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Acordo de
Líderes; Decisão da Presidência - Requerimentos dos Deputados
Gustavo Valadares e Dalmo Ribeiro Silva; aprovação -
Prosseguimento da votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
486/2007; renovação da votação do projeto; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Inexistência de quórum especial para votação
de proposta de emenda à Constituição - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 521/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.431/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.686/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
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turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 429/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.448/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.973/2007; requerimento do Deputado Gustavo
Valadares; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.978/2008; discursos dos Deputados Antônio Júlio e
Lafayette de Andrada; questão de ordem; discurso do Deputado João
Leite; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda nº 1; rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.048/2008; requerimento do Deputado Gustavo Valadares;
aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 2.165/2008; requerimento do Deputado Gustavo Valadares;
aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 2.430/2008; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.440/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
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Weliton Prado - Zezé Perrella.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

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

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria que o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva procedesse à leitura do trecho que fala
sobre o Campeão Mineiro, pois não entendi isso muito bem.

O Sr. Secretário - Perfeitamente, Deputado Alencar da Silveira Jr. (-
Lê:)

“...Paulo Cesar e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pela conquista
do Campeonato Mineiro de 2008,...”.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, acredito que o
Deputado Paulo Cesar está um pouco enganado, pois o Campeão
Mineiro de 2008 é o América Futebol Clube. Não entendo o porquê de
o Deputado Paulo Cesar dizer isso. Ele deve estar enganado. A ata
está correta e não merece correção, mas o Campeão Mineiro é o
América.

O Sr. Secretário - Esclareço ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que
o Cruzeiro é o Campeão Mineiro da Primeira Divisão.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Isso é simplesmente um
detalhe. Então, V. Exa. teria de ter dito Campeão Mineiro da Primeira
Divisão, porque o Campeão Mineiro mais recente é o América, não
importando que seja do Módulo I ou do Módulo II. V. Exa. tem de
entender que isso é um detalhe. Concordo com a ata, mas gostaria de
lembrar que o Campeão Mineiro que realmente disputou o
campeonato em todo o interior de Minas Gerais foi o América, que fez
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jus a essa conquista.
O Sr. Secretário - Sugiro que V. Exa. apresente um requerimento

solicitando a realização de uma reunião especial em homenagem ao
América.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata 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
ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja o
Projeto de Lei nº 89/2007 retirado da pauta desta reunião.

Sala das Reuniões, 3 de junho de 2008.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 3 de junho de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo

Valadares, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que o Projeto de Lei nº 2.430/2008 seja apreciado em primeiro lugar,
entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que
solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de
Lei nº 1.440/2007 seja apreciado em segundo lugar, entre as matérias
em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da 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
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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. 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 486/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 521/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o
imóvel que descreve ao Município de Passa-Tempo. 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 521/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Votação, em 2º
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 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 1.431/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Votação, em 2º
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 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,
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portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.686/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 429/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que disciplina o funcionamento de
estabelecimentos comerciais de desmonte de veículos automotores e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 2, da Comissão de Segurança Pública. Em votação,
o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 429/2007 na
forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Segurança Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.448/2007, do Deputado
Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Ferros 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 1.448/2007 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, 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, e
15.786, de 27/10/2005, e a Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007, e dá
outras providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo
Valadares em que solicita o adiamento da votação do projeto. 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
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Governador do Estado, que autoriza o Estado a pagar compensação e
pensão indenizatória por danos materiais e morais às famílias das
vítimas fatais dos incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas
nos Municípios de Ponte Nova e de Rio Piracicaba. A 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. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, essa compensação que o governo resolveu pagar às
famílias das vítimas dos Municípios de Ponte Nova e Rio Piracicaba é
da maior importância para elas. Mas queria suscitar uma questão, Sr.
Presidente, aqui estamos indenizando as famílias dessa chacina, que
poderá acontecer também em Pará de Minas, na Penitenciária Pio
Canedo, pois lá os presos estão sem água. A penitenciária está sem
água, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, porque o Diretor não tem
R$500,00 para comprar válvulas para resolver o problema, e a água
está sendo jogada fora. Com isso, são obrigados a fechar o registro, e
os 400 presos daquela penitenciária estão sem água. Daqui a uns
dias, pelo visto, estaremos votando aqui outro projeto indenizatório,
porque os presos estão ameaçando fazer um grande motim, uma
grande rebelião - é uma penitenciária nova -, pois o Estado não tem a
sensibilidade daqueles que estão administrando o sistema
penitenciário.

Vou dizer algo importante: hoje paguei R$500,00 para evitar essa
chacina e para que, daqui a algum tempo, não tenhamos de pagar
indenização para os presos. Tentamos contatar a Secretaria de
Assuntos Penitenciários durante uma semana, e não conseguimos.
Ontem, disse ao funcionário: amanhã, apresentarei a nota fiscal para
mostrar a irresponsabilidade daqueles que estão no sistema
penitenciário de Minas Gerais.

Encaminho a votação para a aprovação desse projeto, mas,
Deputado Mauri Torres, Líder do Governo, se essas pessoas que
cuidam do sistema penitenciário do nosso Estado não tiverem
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responsabilidade, dentro de pouco tempo teremos de votar outro
projeto indenizatório. Às vezes, isso nos deixa revoltados. Como sei
que lá haverá um problema sério, hoje comprei as válvulas e mandei
instalá-las. A Secretaria sabe disso.

Hoje aprovamos requerimento na Comissão de Segurança Pública
para deixar bem claro que poderá acontecer uma chacina. Não
gostaríamos que acontecesse o que ocorreu em Ponte Nova e Rio
Piracicaba. Aliás, essas chacinas foram anunciadas com muita
antecedência. As coisas de governo, Deputado Mauri Torres, estão
passando despercebidas, porque hoje os que tomam decisão pensam
que estão acima das leis; perderam o senso de responsabilidade, de
limite e acham que nada acontecerá.

Estou aqui denunciando. Este documento, que está em minhas
mãos e em que se pedem providências, Sr. Presidente, apresentei-o
na Comissão de Segurança Pública, porque não quero voltar aqui
dentro de um curto prazo para aprovar indenizações para vítimas do
sistema carcerário de Minas Gerais. Lá, o sistema está funcionando
bem, os presos estão trabalhando, estudando, têm atenção médica,
odontológica, psicológica, psiquiátrica, etc., mas poderá haver uma
rebelião porque não há água. Ninguém vive sem água. Está faltando
água na caixa d’água, que se enche e derrama, não chegando até as
celas. É preciso comprar 50 válvulas, Deputado Hely Tarqüínio, ao
custo de R$9,00 cada uma, ou seja, no total são R$450,00. Com isso,
Deputado Lafayette de Andrada, os 400 presos estão sem água. A
situação é grave. Estou denunciando, falei na Secretaria, mas não me
dão ouvidos. Ligaram para o Chefe da penitenciária e mandaram que
fizesse um pedido, que seria encaminhado para uma comissão,
depois para outra comissão para, daqui a cerca de um ano, se Deus
ajudar, a situação ser resolvida.

Estou denunciando o pouco caso que essas pessoas têm com o
sistema carcerário e com o sistema penitenciário, porque a falta de
água desespera qualquer um - e estamos falando de 400 pessoas. Se
realmente fosse um problema grave para se resolver, tudo bem, mas
lá há água, só que ela não chega às celas porque é necessário fazer
alguns reparos ao custo de R$9,00 cada um, Deputado Paulo
Guedes. É preciso resolver isso com urgência para se evitar uma
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chacina. Estou resolvendo o problema das 50 primeiras celas,
retirando recursos do meu bolso. Comprei R$500,00 de válvulas - isso
não nos deixará mais pobres -, pois o governo está passando por
dificuldades financeiras. A Cemig não tem recursos, pois tem de dar
dinheiro aos acionistas. Não quero que seja noticiado, em nível
nacional, que em Pará de Minas, minha cidade, fomos negligentes e
não tentamos solucionar um problema tão simples e simplório. A
burocracia que se implantou no sistema é terrível.

Sr. Presidente, votamos a favor desse projeto. Acompanhamos
essas chacinas de Ponte Nova e de Rio Piracicaba, que foram
anunciadas com antecedência. Por isso, o governo sentiu-se na
obrigação de indenizar as famílias. Estou aqui também anunciando
que, se não houver uma intervenção rápida no sistema de
abastecimento de água, teremos na Penitenciária Pio Canedo, de
Pará de Minas, uma rebelião. Sabemos que ela ocorrerá, mas não
temos a mínima capacidade de saber e de prever como irá terminar.

Fica aqui nosso encaminhamento pela aprovação deste projeto de
lei, mas aproveito a oportunidade para fazer essa denúncia grave,
séria, porque, infelizmente, não temos com quem falar neste governo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Este projeto autoriza o governo
de Minas a pagar indenização às famílias das vítimas fatais dos
incêndios ocorridos nas cadeias de Ponte Nova e de Rio Piracicaba.
Jamais algum Estado, assim como fez Minas Gerais, reconheceu
prontamente sua culpa, porque quem comanda, quem gere as cadeias
e os presídios, é o Estado, que se antecipou, fazendo o “mea culpa” e
propondo indenização às famílias, o que nunca foi feito antes. Nos
outros Estados, as famílias entram na Justiça, passam anos e anos
lutando nos tribunais e, quando ganham, é lançado um precatório que
vai para o final da fila, e só recebem a indenização 20 anos depois.
Assim acontece nos outros Estados. Minas Gerais reconheceu o erro,
e o Governador propôs o pagamento da indenização. É o contrário.
Esta é nossa administração.

Deputado Antônio Júlio, é importante salientarmos que até
recentemente as cadeias públicas eram administradas pela Polícia
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Civil, que não é equipada para administrar cadeias. O atual governo
de Minas criou a Superintendência de Administração Penitenciária,
está retirando todas as cadeias, todos os presídios das mãos da
Polícia Civil, criando um corpo treinado especificamente para que não
ocorra o que aconteceu em Ponte Nova e em Rio Piracicaba.

Sr. Presidente, o governo do Estado agradece uma vez mais essa
prova de patriotismo e de amor a Minas Gerais oferecida pelo
Deputado Antônio Júlio, qual seja a contribuição para o conserto das
caixas de água naquele presídio.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Só queria dizer ao Lafayette que lá

realmente foi incêndio, mas foi um incêndio com todas as
características de crueldade. Foram assassinadas quase 40 pessoas.
Não queremos que isso aconteça em Minas Gerais. Não é questão de
patriotismo, é de responsabilidade, porque conheço e sei das
denúncias feitas pela imprensa sobre Pará de Minas; porém, não vejo,
por parte da cúpula da defesa social, a mesma responsabilidade.
Estou antecipando. Jamais queria defender um projeto do governo
que está pagando indenização porque algumas pessoas morreram.
Em hipótese nenhuma. Não é nosso feitio. Não se pode vangloriar
disso, Deputado Lafayette de Andrada, porque o Estado de Minas
Gerais foi responsável por essas mortes. Não interessa se foram por
incêndio, por afogamento ou por tiro. O que interessa é que o
Deputado João Leite disse, antecipadamente, que ia acontecer. Todo
o mundo sabia que ia acontecer. E digo que também vai acontecer em
Pará de Minas, se não tomarem providências rápidas. Estou aqui
prenunciando uma tragédia. Farei essa doação com o maior prazer.
Não é patriotismo, é responsabilidade de quem gosta das pessoas, de
quem gosta do ser humano. Jamais gostaria de estar aqui aprovando
indenização, principalmente para famílias que perderam entes
queridos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o sistema penitenciário de
Minas Gerais nunca recebeu um tratamento como o que o atual
governo lhe tem dispensado. Cito sempre os números relativos à CPI
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Carcerária de 1997, quando o sistema penitenciário tinha 2.300
internos, enquanto a Polícia Civil era responsável por 10 mil presos.
Hoje, o sistema penitenciário em Minas Gerais tem 24 mil internos, ao
passo que 15 mil estão a cargo da Polícia Civil. Até o final do ano,
quando o governo do Estado entregará as novas unidades, o sistema
penitenciário de Minas Gerais terá 28 mil internos. Estamos falando de
10 anos. Nunca um governo fez tanto pelo sistema penitenciário
quanto o governo de Minas Gerais, o governo Aécio Neves tem feito.

Temos uma Subsecretaria de Administração Prisional, também, pela
primeira vez em Minas Gerais, administrada por alguém oriundo da
luta pelos direitos humanos, o Prof. Genilson Zeferino, da Anistia
Internacional. É o primeiro militante dos direitos humanos a ocupar um
cargo na administração prisional em nosso Estado. Portanto, Sr.
Presidente, temos de lembrar e de reconhecer o trabalho que vem
sendo realizado. Espero que, num futuro próximo, a Polícia Civil de
Minas Gerais esteja totalmente liberada para cumprir o seu papel
constitucional de Polícia Judiciária e Investigativa e que o Sistema
Penitenciário fique com a Subsecretaria de Administração Prisional.
Assim, teremos, cada vez mais, uma segurança melhor em Minas
Gerais, com uma polícia liberada para o seu trabalho de segurança.

Vimos e acompanhamos o avanço do sistema - e observem - sem
os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, que Minas Gerais não
vem recebendo, infelizmente. Com recursos do Tesouro, que esta
Assembléia Legislativa, a cada ano, tem aprovado no Orçamento do
Estado de Minas Gerais, é que o governo tem feito essa verdadeira
revolução no sistema penitenciário.

Lamentavelmente, ocorreram esses casos em Ponte Nova e em Rio
Piracicaba, com unidades que ainda estavam sob o comando da
Polícia Civil. Onde existe sistema penitenciário sob a administração da
Secretaria de Administração Prisional, a situação é outra, e a
Assembléia Legislativa tem dado a sua contribuição para o avanço do
tratamento prisional em Minas Gerais. Obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 1.978/2008. À Comissão de Direitos
Humanos.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.048/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Leopoldina 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. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Gustavo Valadares, solicitando o adiamento da votação
do projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.165/2008, do
Governador do Estado, que altera o art. 1º e o seu parágrafo único da
Lei nº 16.262, de 18/7/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel à União. 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. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares
solicitando o adiamento da votação do projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.430/2008, da Mesa
da Assembléia, que institui o Adicional de Desempenho - ADE - no
âmbito da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Mesa da
Assembléia.

Discussão, em 2º 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
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de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.440/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Apenas para comunicar a esta Casa

o falecimento, anteontem, em Montes Claros, do reconhecido
jornalista Ruy Ritler Pinheiro Teixeira, que deixou uma extensa tarefa
realizada, um grande e profícuo trabalho em favor da nossa cidade,
como idealista que sempre foi. Peço que essa ocorrência, esse ato,
seja comunicado à família enlutada. O jornalista Ruy Hitler Pinheiro
Teixeira era uma das maiores expressões em jornalismo da nossa
cidade, um dos precursores do jornalismo de Montes Claros e da
região Norte de Minas.

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 4, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008

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 da Deputada Elisa Costa;
aprovação - Inexistência de quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição - Votação, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.973/2007; requerimento da Deputada Elisa Costa;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque;
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aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 5; aprovação; votação das
Emendas nºs 7 a 9; rejeição; votação da Emenda nº 6; discurso do
Deputado André Quintão; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição; declarações de voto - Discussão, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 523/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1;
declarações de voto - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h14min, a lista de

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

1ª Parte
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)
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2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 429, 486, 521, 1.431, 1.440, 1.448 e
1.686/2007, 1.978 e 2.430/2008, apreciados na extraordinária
realizada ontem, à noite.

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 532/2007 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.

A Presidência verifica, de plano, que, nos termos da Decisão
Normativa da Presidência nº 7, não há quórum especial para votação
de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a apreciação
das demais matérias constantes na pauta.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.973/2007, do
Governador do Estado, que altera as Leis nº 15.462, de 13/1/2005, nº
15.786, de 27/10/2005, e a Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007, e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública perdeu prazo para
emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de
Justiça, e com a Emenda nº 5, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira que
opina pela rejeição das Emendas nºs 6 a 9. Vem à Mesa requerimento
da Deputada Elisa Costa solicitando a votação destacada da Emenda
nº 6. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto,
salvo emendas e destaque. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nºs 1 a 5. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, as Emendas nºs 7 a 9. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Votação da Emenda nº 6. Com a palavra, para encaminhar a votação,
o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, para que os
Deputados que estão acompanhando a votação tenham
conhecimento, essa emenda foi amplamente discutida com os
servidores da área da saúde em audiência pública. Temos debatido,
há alguns meses, a questão proposta pelo governo, que vai na
contramão do movimento dos trabalhadores no plano nacional,
internacional e no Congresso Nacional. O governo quer ampliar para
40 horas a jornada de trabalho de servidores que já trabalham muito e
ganham pouco, sob condições de estresse e de extenuação. O
governo mostrou-se inflexível durante todo esse período para buscar
uma alternativa de mediação. Sr. Presidente, faço um apelo às
Deputadas e aos Deputados, pois esta Casa tem autonomia, ela não é
extensão do Palácio da Liberdade e pode votar ao lado dos
trabalhadores. Esta não é uma questão de governo simplesmente, até
porque nesse aspecto o governo está dividido. Tinha gente no
governo que sinalizou para um acordo. Não entendo essa
inflexibilidade, que não é comum nas negociações nesta Casa. Por
vários dias, por vários meses, tentamos buscar um ponto comum.
Tenho a certeza de que todos os membros que integram a Comissão
de Administração Pública votarão conosco, porque a Comissão
assumiu um compromisso pelas 30 horas. Evidentemente somos pela
manutenção das 30 horas, emenda do Deputado Padre João. Em
nome da bancada, queremos a aprovação desta emenda. Estamos
retirando o dispositivo das 40 horas. Ontem, na Comissão de
Administração Pública, com nosso voto a favor, porque era um projeto
importante, aprovamos um reajuste médio de 15% para os servidores
do Ministério Público Estadual. O projeto reduz a jornada d e trabalho
no Ministério Público, de 40 para 35 horas. A base de governo votou
pela redução. Então, hoje, por questão de coerência, também
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queremos a redução da jornada. Essa é uma emenda do Deputado
Padre João, em nome da Bancada do PT-PCdoB, e também do
Deputado Carlin Moura. Queremos a manutenção das 30 horas. É
uma questão de justiça. Não é uma emenda corporativa, pelo
contrário, a emenda atende o usuário do SUS, que será melhor
atendido por um servidor em condições de trabalho mais adequadas.
É o que queremos. Faço um apelo. Tentamos à exaustão uma
mediação. Nesses momentos, esta Casa sempre busca um caminho
de consenso. Sabemos da pressão que o governo exerce nesta Casa,
mas hoje o que está em jogo é o atendimento ao usuário do SUS; o
que está em jogo são condições de trabalho de servidores que já
ganham pouco. O reajuste não foi de 100%, 80%, 70%, foi de 3%, 8%,
12%. Querem aumentar a jornada de trabalho em 40%, em 50%, mas
o salário, não. Sr. Presidente, esta Casa sempre teve esse
compromisso, tendo realizado várias audiências públicas. Solicitamos
que a emenda do Deputado Padre João, em nome do Bloco PT-
PCdoB e de vários Deputados que manifestaram apoio a esta causa,
seja aprovada por este Plenário. É bom para a saúde, é bom para o
servidor, é bom para o usuário e será bom para o governo, que não
estará na contramão do movimento dos trabalhadores no Brasil. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 6. As De putadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

A Deputada Elisa Costa - Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

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

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 14 Deputados. Votaram “não” 30

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda n° 6. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.973/2007 com
as Emendas nºs 1 a 5. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, saúdo o Plenário e, de
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maneira especial, os servidores da saúde da Asthemg, presentes no
Plenário. Cumprimento, neste momento, todos os Deputados.
Registramos o nosso voto favorável em nome da Bancada. Diversos
Deputados votaram a favor dessa emenda, e lamento que a maioria
do Plenário tenha registrado voto contrário. Este projeto tem uma
importância fundamental. Há vários meses, debatemos este projeto
com o governo e, especialmente, com os servidores do Estado, que,
bem como a saúde de Minas Gerais, precisam de muitos cuidados.
Quero deixar registrado o empenho da categoria, por meio de suas
diversas organizações, sobretudo a Asthemg, que se manifestou aqui
todo o tempo, querendo que este projeto avance, para que a saúde
em nosso Estado tenha qualidade, os servidores sejam valorizados e
haja mais recursos para o bem dos mineiros e de todos. Essa emenda
teve o cuidado especial de manter a jornada de trabalho desses
servidores em 30 horas, especialmente nos hospitais, onde há
cuidado e estresse permanente. A manutenção das 30 horas é
fundamental para a qualidade da saúde e dos servidores de Minas
Gerais. Temos grande preocupação com o aumento da jornada de
trabalho, o que está na contramão da história dos trabalhadores
brasileiros. Aliás, hoje, outros Poderes pedem redução da jornada de
trabalho. Queremos beneficiar os trabalhadores brasileiros e os
mineiros, especialmente os mais sensíveis, como os da área da saúde
do Estado, dos hospitais mineiros. Deixo aqui registrado o nosso
compromisso com os trabalhadores da saúde e com a saúde do
Estado. Faço ainda um apelo. Como votamos em 1º turno e teremos a
chance do 2º turno, devemos sensibilizar esta Casa e o governo de
Minas para que, no 2º turno, seja mantida a jornada de 30 horas para
os trabalhadores da saúde de Minas. Muito obrigada.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
cumprimento os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde que estão
neste Plenário. Esclareço que, além de estar absolutamente
convencido da importância da manutenção da jornada de 30 horas
para os trabalhadores da saúde, fizemos nesta Casa, durante o último
mês, intenso trabalho de convencimento junto à bancada governista,
que, infelizmente, não ouviu o clamor desses trabalhadores e dessas
trabalhadoras. Sr. Presidente, é importante deixar claro que, ao
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propormos o aumento da jornada de trabalho para 40 horas,
prejudicaremos o atendimento dos usuários da saúde na ponta da
linha. As pessoas que nos ouvem neste momento compreendem o
que é o trabalho dos servidores da saúde, dos enfermeiros, em um
pronto-socorro ou hospital altamente cheio, o que lhes causa profundo
estresse. São esses trabalhadores que garantem o atendimento
médico. Quando propomos o aumento da jornada de trabalho,
sobrecarregamos esses servidores e pioramos as condições de
atendimento nos hospitais públicos. Esse é o verdadeiro choque de
gestão do Aécio Neves, que desconsidera o trabalhador. Durante o
processo de discussão desse projeto na Casa, ficou demonstrado
pelos trabalhadores que aqui estão que vários recebem menos de um
salário mínimo líquido por mês, para o sustento da família. Enquanto o
Governador propõe reajuste salarial que não passa de reposição da
inflação, propõe o aumento da jornada de trabalho, indo na contramão
do que se discute hoje em Brasília: a redução da jornada dos
trabalhadores, sem redução salarial. Em Minas Gerais, discute-se o
aumento da jornada de trabalho, o que não vai contribuir para a
melhoria da qualidade do atendimento em nossos hospitais. O povo
sabe muito bem o que está acontecendo nos hospitais públicos do
Estado. Estamos tentando regulamentar a Emenda nº 29, para
garantir que o dinheiro do orçamento chegue à saúde para não
acontecer o que vem acontecendo em Minas Gerais: aqui, de
verdade, só se investem 6% do orçamento na saúde. O resto vai para
a febre aftosa, para a rede de esgoto, para transporte de técnicos da
Emater e para a limpeza do Hotel de Araxá. Não se aplica no SUS.
Se, em Brasília, fazemos um grande esforço para regulamentar e
emenda constitucional, Minas Gerais dá um péssimo exemplo, porque
não valoriza seus trabalhadores, não valoriza os que garantem um
bom atendimento aos usuários do SUS. Deixo aqui o nosso registro.
Estamos convencidos da importância da manutenção da jornada de
30 horas. Esperamos que, no 2º turno, prevaleça a palavra do relator
do projeto, do Deputado Lafayette de Andrada. Ele chegou a dizer aos
trabalhadores que estaria aberto ao diálogo, mas, até hoje, não
sinalizou para isso. Queremos que, no 2º turno, o governo do Estado
reflita e volte atrás em sua posição. Votar nas 40 horas é votar contra
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a saúde, contra o bom atendimento, é colocar a situação da saúde de
Minas Gerais em condição ainda pior do que a atual.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados, com
imensa satisfação votamos “sim” pela aprovação da Emenda nº 6, que
prevê a manutenção das 30 horas. Faço uma pequena correção na
fala do ilustre Deputado Carlin Moura, pois, como observei, parte da
bancada do governo votou favoravelmente, como os Deputados
Ademir Lucas, Elmiro Nascimento e Inácio Franco. Há um contra-
senso. Esta Casa analisa o projeto dos servidores do Ministério
Público, em que se propõe uma redução de 40 para 35 horas. No
caso dos trabalhadores da saúde, não houve bom senso para se
chegar a um bom termo na manutenção das 30 horas. Qualquer
cidadão de bom senso sabe que o profissional da saúde, o que lida
com o desespero, com a doença psicológica dos que estão
internados, precisa estar preparado para dar ao paciente a condição
de recuperação. É preciso dar atenção e carinho psicológico durante o
atendimento. Para isso, é necessário carga horária compatível com a
atividade que desenvolve. Os trabalhadores da saúde precisam dessa
tranqüilidade. Esperamos que essa votação seja revertida em 2º turno.
Pode ser que avancemos um pouco mais. Nesta Casa, há uma
proposta de emenda à Constituição, pois os únicos trabalhadores do
Estado de Minas Gerais - repito, os únicos - que não têm carga
máxima definida em lei são os policiais e bombeiros militares. O
Comando do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar instituiu 40
horas mínimas. Entretanto, a carga horária máxima pode ser
determinada pelo Comando, que escala o servidor. Aproveito o
momento dessa discussão relativamente à manutenção da carga
horária dos trabalhadores da saúde, que é de importância
fundamental, para chamar a atenção dos demais colegas. O projeto
do Ministério Público passou pela Comissão de Constituição e Justiça,
da qual sou membro efetivo, e está passando pelas demais
comissões, prevendo uma carga horária de 35 horas, baixando de 40
horas para 35 horas. Enquanto isso, policiais e bombeiros militares
são os únicos do Estado que não têm carga horária máxima definida
em lei. Queremos alertar os companheiros da Bancada do PT desta
Casa, bem como os Deputados da base, pois existe uma proposta de
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emenda à Constituição, e não queremos que os policiais e bombeiros
militares continuem a trabalhar conforme o interesse, a vontade e a
conveniência do seu Comandante, o que chega a ser desumano.
Portanto, o nosso voto foi favorável à manutenção das 30 horas, para
que o trabalhador da saúde possa ter realmente condições de atender
e assistir, principalmente do ponto de vista psicológico, aquelas
pessoas que necessitam da sua atenção, carinho e empenho.
Portanto, o nosso voto foi pela aprovação da Emenda nº 6. Foi assim
que votamos, Sr. Presidente.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, declaro que nosso voto foi
favorável à emenda que era supressiva e garantia, então, uma jornada
de 30 horas. Na minha fala, quero também destacar essa incoerência
do governo e da maioria desta Casa, pois a jornada de trabalho dos
médicos é de 24 horas. A incoerência ainda é acentuada pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Por que o projeto enviado para esta
Casa pelo Procurador já recebeu aprovação na Comissão de
Constituição e Justiça, reduzindo a jornada de trabalho do Ministério
Público de 40 para 35 horas? Quero reconhecer o grande esforço da
Asthemg, desde o ano passado, que, de certa forma, forçou o diálogo
do sindicato com a bancada, na véspera do Natal. Havia a decisão de
saírem de greve depois de tanto tempo, e a Secretaria de
Planejamento nem sequer queria receber a Asthemg. Foi necessária
uma obstrução no final do ano, em solidariedade aos trabalhadores e
trabalhadoras da saúde. Então, não é de hoje, ou seja, não faltou
tempo aos Deputados para repensar o assunto a fim de se fazer
justiça e manter as 30 horas, garantindo uma qualidade de vida e um
melhor atendimento tanto para o trabalhador como também para o
paciente. Também expresso, na verdade, a nossa decepção em
relação a essa injustiça. Por que pode para uns trabalhadores, como
os médicos? Por que pode ser 24 horas para os médicos? Por que
não pode para o setor da enfermagem, pelo menos, 30 horas? Por
que já há toda essa sinalização de 35 horas para os trabalhadores do
Ministério Público? Por que, para a área da enfermagem, nem sequer
essa proposta foi feita? Então, Sr. Presidente, assim expressamos a
nossa decepção em relação ao governo, que vai na contramão, como
destacou o Deputado Carlin Moura. Enquanto, no governo federal se
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discute a redução, aqui aumentam a carga horária dos trabalhadores
da enfermagem. São essas as nossas considerações de solidariedade
a todos os trabalhadores. Não temos nem podemos desistir. Devemos
continuar com união e organização, para buscar da Casa, ainda no 2º
turno, uma tomada de consciência, garantindo a justiça para os
trabalhadores da enfermagem. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputados
e Deputadas, quero declarar meu voto, embora ele tenha ficado bem
claro no nosso painel, que mostrou a posição dos Deputados. Entre os
Deputados do PMDB presentes aqui, pelo que constatei, a maioria
votou a favor desta emenda, solidários aos colegas do PT, que têm,
nesta Casa, uma bandeira de luta em prol dos trabalhadores, não
diferentemente do PMDB. Há um princípio legal que diz que uma lei
não retroage para prejudicar. Acredito que votar um projeto de lei,
que, de forma muito clara, traz prejuízos para a classe trabalhadora, é
um retrocesso. Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que a classe não
está precisando de aumento da carga horária, mas de aumento de
salário. Se há um déficit na saúde quanto ao atendimento, que sejam
admitidos mais trabalhadores e que se não aumente a carga sobre os
trabalhadores de uma forma faraônica. Temos um registro bíblico na
história em que um povo foi oprimido com uma excessiva carga de
trabalho, o que resultou na formação de um povo amargurado, de um
povo triste e de um povo doente. Não podemos ter doentes atendendo
na saúde. Acredito, Sr. Presidente, que qualquer Deputado ou
Deputada desta Casa não teria estômago para ficar 10 minutos na
porta do Hospital João XXIII. A situação de “stress” com que os
trabalhadores lidam é grave. Precisamos considerar que essas
pessoas são pais e mães de família, são filhos e, como qualquer
outro, são dotados de sentimentos e lidam essencialmente com a
vida. Com todo o respeito ao trabalho de um mecânico, se ele errar na
montagem de um motor, é apenas um erro de montagem de carro. Se
ele passar uma chave errada para o oficial daquele trabalho, é apenas
um motor de um carro. Mas, neste caso, não: estamos falando sobre
vidas. As pessoas que hoje recorrem ao serviço de saúde já
encontram uma precariedade muito grande. Assistimos à proposta da
reedição de um imposto para a saúde, que, se fosse realmente para a
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saúde, ajudaria muito. No entanto, sabemos que isso não será
aplicado na saúde. Alguns mecanismos estão sendo usados para, de
alguma maneira, diminuir o impacto de gastos em determinadas
áreas. Creio que há outras áreas em que podemos fazer economia no
governo do Estado, mas, na saúde, é preciso que seja feito um
investimento maior. O saneamento também é considerado uma
questão de saúde. Pode ser uma questão de saúde? Sim, mas há
controvérsias. O bom-senso manda-nos refletir e nos diz que o que já
está conquistado deve ser mantido. Essa é a nossa posição. Essa é a
nossa defesa em favor dos trabalhadores da saúde. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Parabenizo o Sind-Saúde e a Asthemg
pela luta e pela mobilização. Nosso País é deste jeito: temos de
pressionar para conseguir as coisas; e, mesmo assim, infelizmente,
vemos resultados como este. O Brasil sempre foi marcado por
injustiças, pelo mau uso do dinheiro público, pela corrupção, pelas
desigualdades. Estamos avançando em muitos aspectos, mesmo
engatinhando, mas não podemos, de forma nenhuma, permitir andar
para trás como caranguejo. E é isso o que está acontecendo aqui. Em
vez de se discutir o aumento de salário real e substancial, infelizmente
está-se discutindo aumento de jornada de trabalho. Não dá para
entender as incoerências, e são elas que indignam os servidores.
Outra incoerência: só de ICMS, o Estado arrecadará em torno de
R$25.000.000.000,00. Há alguns anos, quando o Governador Aécio
Neves tomou posse, o orçamento total do Estado era
R$17.000.000.000,00. A arrecadação atual do ICMS é quase duas
vezes o valor do orçamento do início do mandato. Pergunto: “de lá
para cá, o salário de vocês, por acaso, dobrou ou triplicou?”. Isso não
aconteceu. Então, há incoerência aí. Outra incoerência foi
corretamente apontada pela Deputada Elisa Costa, pelos Deputados
Carlin Moura e Padre João e por outros Deputados que também
fizeram uso da palavra. É justo que o médico tenha jornada de 24
horas? Tudo bem. Está certo. Concordamos. O projeto de 35 horas do
Ministério Público tramitou por todas as Comissões da Casa e foi
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Somos favoráveis e
votaremos a favor. Mas onde fica o princípio da isonomia? Por que os
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trabalhadores da saúde não têm o mesmo direito? Por que pode para
os médicos e para vocês não pode? Isso é o que causa indignação.
Vocês convivem com permanente pressão, com grande demanda.
Com certeza, a área da saúde é a mais problemática do Estado. Há
problemas de gestão e de falta de investimento. O governo gasta
muito pouco com a saúde, não cumpre todos os dispositivos legais e
não valoriza os trabalhadores, que, praticamente, sustentam o sistema
de saúde. De forma heróica e sob pressão, vivendo sob estresse
permanente, recebendo salários baixos, muitas vezes sem condição
de pagar conta de luz, de água ou de comprar um tênis ou material
escolar para o filho, são vocês que garantem o atendimento à
população na área da saúde. Realmente, é de indignar essa situação.
É muito importante que vocês continuem a mobilização e a pressão.
Só assim, poderemos fazer reverter esse quadro. Não podemos
abaixar a cabeça. Vocês fizeram um trabalho excelente de
mobilização nesta Casa durante vários meses. Conversaram com os
Deputados, mas isso não foi suficiente. Vocês, no entanto, não podem
desistir. Continuem com a mobilização, com a pressão, e podem
contar com nosso apoio. Esperamos que os Deputados se
sensibilizem na votação em 2º turno. Infelizmente, esta Casa não tem
a autonomia que deveria ter. Deveria ser totalmente independente em
relação ao Palácio de Governo. Infelizmente, isso não acontece. Por
isso, a mobilização dos trabalhdores é muito importante. Parabéns
pela luta, e continuem lutando.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
532/2007, do Deputado Carlin Moura, que institui o Bolsa-Atleta no
âmbito do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. As Comissões de Educação e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, no 1º turno,
o Projeto de Lei nº 532/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Educação.
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Declarações de Voto
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, o projeto que acabamos

de aprovar, em 1º turno, Projeto de Lei nº 532/2007, de minha autoria,
é o exemplo maior da contradição que vivemos em Minas Gerais.
Anteriormente à votação desse projeto, votamos o da saúde. O projeto
da saúde é o exemplo do choque de gestão, que diminui
investimentos do Estado na área social. Ele diminui investimentos
para o trabalhador, que, no choque de gestão, não tem vez nem voz.
Para o Governador do Estado, o servidor público tem pouca
importância. Não é à toa que os trabalhadores da saúde tiveram, por
meio de um projeto do governo, sua jornada de trabalho aumentada.
Por outro lado, Sr. Presidente, o projeto que apresentei e que foi
aprovado em 1º turno trata do Bolsa-Atleta, exemplo vivo do choque
da inclusão social. Minas Gerais precisa do choque da inclusão social.
Por esse projeto, as crianças, atletas amadores de Minas, poderão
usufruir uma bolsa, que poderá transformá-los em campeões, em
atletas competidores dos jogos olímpicos, dos Jogos Pan-americanos.
Enfim, estamos preparando o Brasil para ser um celeiro de atletas de
bons resultados, de atletas vitoriosos. Para tal, o poder público poderá
contribuir muito, quando ajuda esses atletas a exercer suas atividades
desportivas. Isso já está ocorrendo na esfera federal. O governo Lula
implementou o Bolsa-Atleta, pelo Orçamento da União. Vários atletas
medalhistas nos Jogos Pan-americanos foram atendidos pela bolsa
federal. Uma vez aprovado, no 2º turno, este projeto, também poderá
ajudar os nossos jovens, os nossos desportivos a ser vitoriosos. O
que a juventude precisa é de uma oportunidade, é de uma mão amiga
do poder público, que poderá diminuir as desigualdades sociais, as
condições difíceis para a prática do esporte. Temos observado, nas
andanças que temos feito pelo Estado de Minas Gerais, que vários
jovens que praticam o futebol, o vôlei, o basquete, a natação, muitas
vezes não conseguem dar prosseguimento ao seu treinamento,
porque lhes falta um vale-transporte, um lanche, as condições
mínimas. Com o Bolsa-Atleta, Sr. Presidente, esses jovens poderão
continuar o treinamento. Vemos aqui o exemplo maior do choque de
inclusão social. Percebemos, ainda, por meio das visitas feitas, que
este Estado tem uma população carcerária enorme. A maioria da



427

população carcerária é composta por jovens de 18 a 25 anos, que não
teve oportunidade de um emprego nem de uma prática esportiva. Um
preso custa, em média, R$2.400,00 por mês. Poderemos fornecer
uma bolsa-atleta singela a esses jovens, de R$300,00, R$400,00 por
mês. Isso vai fazer uma diferença profunda na vida desses jovens,
porque poderão transformar-se em campeões. Quero agradecer aos
Deputados que apoiaram o projeto no 1º turno. Quero conclamar
todos os atletas, todos os amantes do esporte, todos aqueles que
querem ajudar nossa juventude a sair dessa condição de exclusão
social, que nos ajudem no 2º turno, para que o projeto possa entrar
em pauta o mais rápido possível e se transformar em realidade no
Estado de Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar
o Deputado Carlin Moura pela aprovação, no 1º turno, do projeto que
institui o Bolsa-Atleta. Sou testemunha do empenho do Deputado
Carlin Moura, que acompanhou a tramitação do projeto em todas as
comissões. Cuidou e zelou pelo projeto como a mãe cuida do filho.
Demonstrou grande dedicação, fez gestões junto aos Deputados e às
Lideranças desta Casa, para que fosse aprovado esse projeto, que é
de grande alcance social para a juventude, porque pode resgatar
muitos jovens, impedindo que entrem no mundo das drogas e do
crime. Pode garantir até mesmo a recuperação de muitos jovens.
Como disse, o projeto que institui o Bolsa-Atleta é de extrema
importância, porque, por meio dele, como incentiva o esporte, poderão
surgir futuros campeões em todas as modalidades esportivas.
Infelizmente, em nosso país, são poucos os incentivos destinados ao
esporte, com exceção de alguns incentivos federais. Essa lei deveria
ter sido aprovada há muito tempo. Graças à iniciativa, ao empenho e à
dedicação do Deputado Carlin Moura, conseguimos aprovar esse
projeto no 1º turno. Esperamos que seja aprovado no 2º turno, saia do
papel e se transforme em realidade no Estado de Minas Gerais.
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 ordinária de logo
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mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2008
Às 10h3min, 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 Almir Paraca,
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 725/2007, no 1º turno, para receber parecer sobre emendas de
Plenário (Deputado Almir Paraca); e 1.970/2007, no 1º turno
(Deputado Inácio Franco). Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projetos de Lei nº
1.441/2007. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta 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 para os Municípios que compõem a Bacia do Rio São
Francisco; e Almir Paraca em que solicita seja encaminhado ao
Instituto Estadual de Florestas - IEF - e aos demais órgãos de
fiscalização do Sisema pedido para que implementem imediata ação
fiscalizatória com o intuito de impedir de forma definitiva atividades
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degradantes que têm sido executadas dentro dos limites da Reserva
Biológica de Sagarana, no Município de Arinos. A Presidência recebe
os seguintes requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do
Deputado Doutor Viana em que solicita a realização de audiência
pública em Araçuaí, para discutir, com os convidados que menciona, o
plantio de eucalipto e o desenvolvimento sustentável na Chapada São
Domingos, entre os Municípios de Araçuaí, Coronel Murta e Virgem da
Lapa; e do Deputado Agostinho Patrús Filho em que solicita a
realização de audiência pública para discutir, com os convidados que
menciona, a poluição da Lagoa dos Ingleses. O Deputado Fábio
Avelar, com a palavra, comunica o recebimento de documentação
encaminhada pela Copasa-MG, referente às intervenções no entorno
da Linha Verde. O Presidente recebe o documento e solicita que seja
encaminhada cópia dele à Associação Mineira de Defesa do Ambiente
- Amda. Os Deputados Antônio Júlio, Fábio Avelar, Almir Paraca e
Sávio Souza Cruz tecem comentários a respeito da reunião conjunta
das Comissões de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo realizada no Município de
Congonhas, em 26/5/2008, para discutir o decreto que trata da
desapropriação de áreas na região para a implantação de distrito
industrial. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar -

Almir Paraca - Inácio Franco.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/5/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Luiz Tadeu Leite e Carlos Pimenta(substituindo
este ao Deputado Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Ademir Lucas. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a
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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: ofício do Sr. Magno Malta,
Senador e Presidente de CPI do Senado Federal (27/5/2008). 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.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 2.431/2008.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Sargento Rodrigues (2), em que solicita seja enviado ofício
ao Cel. Nilo Sérgio da Silva, Comandante do Policiamento da Capital,
com pedido de cópias do termo de cooperação, com vistas às ações
do Projeto São Cristovão, firmado entre a PMMG e o Sindicato das
Empresas de Transporte de Passageiros - Setra-BH -, o Sindicato dos
Donos de Postos de Combustíveis - Minaspetro - e o Sindicato
Intermunicipal dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários,
Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Minas
Gerais - Sincavir -, tendo em vista informações do Ten. Cel. Rogério
Andrade prestadas em reunião desta Comissão, em 26/5/2008; em
que solicita seja enviado ofício ao Sr. Eduardo Nepomuceno de
Sousa, Coordenador da Promotoria de Justiça Especializada de
Defesa do Patrimônio Público, encaminhando cópias das notas
taquigráficas e fotografias apresentadas em reunião desta Comissão,
realizada dia 26/5/2008; solicita, ainda, que sejam tomadas
providências para a suspensão dos termos de cooperação que,
porventura, tenham sido firmados; Ademir Lucas e Sargento
Rodrigues, em que solicitam seja realizada reunião para, em
audiência pública, discutir o Projeto de Lei nº 1.759/2007. 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, 3 de junho de 2008.
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Sargento Rodrigues, Presidente - Adalclever Lopes - Délio
Malheiros.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. 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 2.400, 2.405 e 2.410/2008 (Deputado
Gilberto Abramo); 2.397, 2.402 e 2.407/2008 (Deputado Sebastião
Costa); 2.398, 2.403 e 2.409/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.396,
2.404 e 2.406/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.411/2008
(Deputado Hely Tarqüínio); 2.393, 2.395 e 2.412/2008 (Deputado
Sargento Rodrigues); e 2.394, 2.399 e 2.408/2008 (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 2.383, este com a Emenda nº 1, 1.994, 2.101 e 2.311/2008,
os três na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 1.827/2007, este com as Emendas nºs 1 a 4 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); e 2.375/2008 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Neider Moreira). É convertido em diligência à
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática o Projeto
de Lei nº 2.340/2008. O Projeto de Lei nº 1.181/2007 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são
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aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 2.010/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa,
em virtude de redistribuição); 2.374/2008 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues, em virtude de redistribuição) e 2.376/2008 (relator:
Deputado Sebastião Costa). Os demais projetos da pauta não foram
apreciados em virtude da verificação de inexistência de quórum. 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 junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira - Hely Tarqüínio -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2008
Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Walter Tosta 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 Ronaldo Magalhães,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta, discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: comunicação
do Deputado Délio Malheiros, publicada no “Diário do Legislativo” de
22/5/2008; ofício-circular da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente
de Relações Institucionais da Aneel, publicado no “Diário do
Legislativo” de 27/5/2008; ofícios do Sr. José Maria da Silva, de
Pitangui, e do Sr. Jerson Kelman, Diretor-Geral da Aneel, publicados
no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008, e do Sr. Vital do Rêgo Filho,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados, publicado no “Diário do Legislativo” de 31/5/2008. Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
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Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.434 e 2.515/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Padre João em que
solicita seja realizada audiência pública para debater e dar
encaminhamentos à questão da cobrança dos minutos por acesso à
internet pela Telemar Norte Leste S.A.; Fábio Avelar em que solicita
seja realizada audiência pública nesta Casa para debater assuntos
referentes aos termos 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 Célio Moreira (2) em
que solicitam sejam realizadas audiências públicas para discutir
questões relativas à prestação de serviços de TV por assinatura, bem
como a nova regulamentação editada pela Anatel e para debater a
situação dos Procons instalados no interior do Estado e as formas de
incentivo à criação de outros postos. 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 junho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos do Deputado
Gilberto Abramo e da Deputada Elisa Costa; aprovação - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.430/2008; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº
2.150/2008; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.203/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.680/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.046/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.199/2008; aprovação; declaração de voto; registro de presença;
declaração de voto; questões de ordem - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.677/2007; apresentação da Emenda nº 4 e da
Subemenda nº 1 à Emenda nº 3; encerramento da discussão; votação
do projeto, salvo emendas e subemenda; aprovação na forma do
vencido em 1º turno; votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação;
votação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3; aprovação;
prejudicialidade da Emenda nº 3; votação da Emenda nº 4; rejeição;
declaração de voto; questão de ordem; declaração de voto; questão
de ordem - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
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Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton
Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h10min, 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 Weliton Prado, 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.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

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 do Deputado Gilberto

Abramo, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 2.430/2008 seja apreciado em primeiro lugar. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
1.677/2007 seja apreciado em último lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.430/2008, da Mesa
da Assembléia, que institui o Adicional de Desempenho - ADE - no
âmbito da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.430/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.150/2008, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as
alienações das terras devolutas que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Política Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Política
Agropecuária.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.203/2007, do
Deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento de informações sobre a vida escolar dos alunos
regularmente matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede
pública ou privada em Minas Gerais, aos pais ou responsáveis legais.
A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
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turno, o Projeto de Lei nº 1.203/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.680/2007, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça, que altera a Lei nº 16.669, de
8/1/2007, que estabelece normas para a adoção de material didático-
escolar pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular
e dá outras providências. A Comissão de Educação opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.680/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.046/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Aiuruoca o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.199/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Uberlândia o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

serei breve. Quero fazer uma pequena consideração de ordem
filosófica e doutrinária que acho importante. Nossa convivência em
sociedade é regida por normas escritas, com as quais lidamos todos
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os dias - Código Penal, Código Civil, Código Eleitoral, Regimento
Interno -, e por normas que não estão escritas, talvez mais
importantes do que as escritas, que são as normas da boa
convivência, as normas da boa educação, as normas da ética, as
normas da confiança. Essas normas não estão escritas em nenhum
código, mas precisam ser respeitadas e devem vigorar junto com as
normas escritas. Neste Parlamento, a principal norma é o Regimento
Interno, que traz as atribuições de cada parlamentar e de cada cargo
aqui exercido, assim como as atribuições do Presidente e dos Líderes.
Entre as atribuições do Presidente, está a formulação da pauta,
competência exclusiva. É competência dos Líderes indicar os
membros das Comissões, liderá-los, fazer requerimentos à Mesa
durante as votações. A conduta de cada um aqui deve-se pautar pelas
normas do Regimento. É uma consideração inicial que preciso fazer
antes de adentrar o tema. A Presidência, as Lideranças, todos nós
temos de seguir o Regimento sem nos esquecer das normas que não
estão escritas. Citava o exemplo do Presidente, cuja atribuição é
elaborar a pauta, o que pode ser feito discricionariamente, se assim o
quiser, empurrando-a “goela abaixo”, ou pode ouvir as Lideranças,
ouvir os companheiros, atender ao apelo de um ou outro Deputado ou
da Oposição. É assim que se constrói o entendimento. Mas também
pode dinamitar pontes, exaltar os ânimos. É competência do
Presidente. Assim como é competência dos Líderes fazer as
indicações dos membros das Comissões empurrando-as “goela
abaixo” ou ouvindo as ponderações dos companheiros. É
competência de cada um. Porém, quando começamos a nos esconder
na letra fria do Regimento, que nos confere atribuições, esquecendo-
nos das normas que não estão escritas, das normas que norteiam a
boa convivência e a harmonia entre os colegas; quando nos
escudamos na letra fria do Regimento e nos esquecemos das normas
que não estão escritas, é o fim da harmonia e do bom convívio
parlamentar, o que é lamentável. Quando há quebra de confiança,
quando há quebra da palavra empenhada, é o início do fim, é o início
do desgoverno, o que é lamentável. Não é assim que se constrói a
boa convivência parlamentar. De modo, Sr. Presidente, Sr. Vice-
Presidente, que está conduzindo os trabalhos, registro ponderações
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que julgo de extrema importância, pois se referem a algo que atinge
em cheio a boa convivência e a harmonia entre os parlamentares
desta Casa. Este registro é importante e não posso deixar de fazê-lo.
No mais, Sr. Presidente, declaro que foi com muita satisfação que
votei favoravelmente ao projeto de lei que acaba de ser aprovado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra com muita alegria a

presença, em Plenário, do nosso colega Deputado e hoje Secretário
Dilzon Melo. É sempre uma alegria renovada ver esse nosso
extraordinário companheiro na Casa.

Declaração de Voto
A Deputada Elisa Costa - Cumprimento todos os Deputados

presentes e a Deputada Gláucia na pessoa do Deputado e Secretário
Dilzon Melo. Nosso abraço pela sua presença. Registro a nossa
declaração de voto em relação ao Projeto de Lei n° 1.677, do
Governador, que disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por
Produtividade para os servidores do Estado de Minas Gerais. Registro
a luta dos servidores no governo de Minas. Durante vários anos e
também neste, aqui estiveram presentes as diversas categorias de
servidores públicos do Estado. Os servidores da saúde, liderados pelo
seu sindicato, a Asthemg, tiveram, ontem, aprovado um reajuste
médio de 12% para a categoria, mas, infelizmente, não conseguimos
aprovar nossa Emenda n° 6, que garantia a permanênc ia das 30
horas para os profissionais de enfermagem, especialmente nos
hospitais públicos do Estado. Também aqui estiveram, ontem,
funcionários liderados pelo Sind-Saúde, sindicato pelo qual temos o
maior apreço, por sua combatividade e representação digna.
Registramos, também, a luta dos servidores da educação, liderados
especialmente pelo Sind-UTE, um sindicato por onde começamos
parte da luta de nossa vida política. Então, encerrarei minha fala
dizendo da nossa posição sobre o projeto de lei relativo ao Prêmio por
Produtividade, garantindo que, verdadeiramente, no Estado de Minas,
haja reconhecimento do papel dos servidores públicos, e dizendo que,
nesse projeto, consta uma emenda relativa ao vale-transporte para os
servidores mineiros. E há uma proposta para que esse vale-transporte
seja destinado a todas as cidades de Minas. Conseguimos, para as
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cidades com mais de 100 mil habitantes e nas Regiões Metropolitanas
de Belo Horizonte e do Vale do Aço, que essa legislação permita que
o vale-transporte seja recebidos pelos servidores públicos do Estado.
Mas há, ainda, por parte dos servidores, uma negociação a fim de que
o vale-transporte chegue a todo o Estado de Minas Gerais, a todos os
servidores públicos desta Casa. Quanto aos projetos aprovados,
registro que a pauta da Assembléia Legislativa, nesta semana,
avançou pelo entendimento desta Casa, das Lideranças. Projetos
importantes foram aprovados, inclusive os aqui aprovados no dia de
hoje.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero comentar a notícia

que o jornal “Hoje em Dia” traz em suas páginas e que é algo
impressionante para a população da nossa Capital. Discutimos,
algumas vezes, neste Plenário, os abusos por parte da Prefeitura de
Belo Horizonte e da BHTRANS. Lembro-me de quando mostramos, no
2º turno das eleições, a mudança do talão rotativo. Os moradores de
Belo Horizonte têm de pagar para estacionar nas ruas e, a cada dia,
pagam mais. Hoje, o jornal “Hoje em Dia” traz uma notícia
estarrecedora: “BHTRANS dá prêmio”. A BHTRANS está premiando
os agentes que mais multam. Ganha como melhor em campo o
agente que multa tudo e todos. As regras de trânsito têm de ser
atendidas. Muitos consideram abuso a cobrança pela utilização de
espaço que pertence ao povo. Mas dar incentivo a quem multa é
inaceitável. Espero que o Ministério Público, sempre tão zeloso,
ingresse com uma ação em defesa da população de Belo Horizonte,
que está indefesa e já tem de pagar um IPTU caríssimo. Esperamos
também que tudo seja esclarecido em relação ao lixo da Capital. O
jornal “Estado de Minas” traz notícia sobre a abertura da caixa-preta
do lixo. Queremos conhecer o que estamos pagamos. Sabemos que
há incentivo, premiação aos que multam a população desta cidade.
Agora, o que devemos esperar? Que haja, por parte da Prefeitura,
entendimento de que a rua pertence ao povo, de que deve ser dada
orientação a quem ali estaciona e de que deve haver cuidado ao se
aplicar multa. É lamentável o exagero dessa permanente cobrança.
Não podemos nos calar diante dessa sanha arrecadadora da
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Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigado.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa.

Inicialmente, cumprimento o Deputado João Leite por trazer a esta
Casa essa notícia tão desagradável para nós, cidadãos, que usamos
as ruas para estacionar. Essa medida é absurda, ao incentivar a
aplicação das multas e estabelecer, de maneira definitiva, a indústria
da multa em Belo Horizonte. Isso é lamentável. Como conversava
com o Deputado João Leite, devemos solicitar uma audiência pública
para debater essa questão.

Outra informação que gostaria de dar a todos os colegas e aos
telespectadores é que, hoje, comemoramos o Dia Mundial do Meio
Ambiente. Sabemos que o planeta enfrenta grandes problemas que
comprovam, na prática, o que fizemos ao meio ambiente. As
alterações climáticas, o aquecimento global, tudo isso é resultado da
nossa irresponsabilidade e do nosso desrespeito ao meio ambiente.
Hoje é, portanto, um dia de reflexão, não apenas para nós,
ambientalistas, mas também para a sociedade. Hoje, estaríamos aqui
para comemorar, como sempre fez esta Casa, o Dia Mundial do Meio
Ambiente, mas, infelizmente, por questões de agenda, não tivemos
condições para isso. Informamos que, no próximo dia 17,
comemoraremos essa importante data nesta Casa. Durante a tarde,
nossos trabalhos serão interrompidos para comemorarmos o Dia
Mundial do Meio Ambiente. Desde já, convidamos nossos colegas.
Contamos com a colaboração do Partido Verde, que tem essa
bandeira e luta constantemente pela defesa do meio ambiente.
Convidamos nossas organizações não governamentais que atuam na
área e entidades do governo. Enfim, é o momento de procurarmos
homenagear as pessoas que se destacaram nesse importante setor.
Com essas homenagens, procuramos incentivá-las, além de
sensibilizar todas as pessoas para que dediquem atenção especial ao
meio ambiente, sob pena de cometermos um grave erro, o de
favorecer condições que a cada dia se agravam mais. Agradeço, Sr.
Presidente, e conto com a presença de todos, no dia 17, para
comemorarmos essa importante data. Muito obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, um fato relevante: a
verdade sempre prevalece. Nem sempre a mentira dita mil vezes
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acaba transformando-se em verdade. Esta Casa tem sido testemunha
das inverdades ditas cotidianamente por membros da Oposição ao
governo Aécio Neves, acusado de fiscalista e de não ter compromisso
com as questões sociais. Pois agora vem do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo Lula,
instrumento maior do petismo para fazer política, o certificado de
comprometimento social do governo de Minas. É, no plano nacional,
um reconhecimento que, no plano estadual, a bancada petista e seus
aliados negam-se a fazer. Não foi um ato político do Ministério
comandado pelo mineiro Patrus Ananias, que, reconheçamos, faz um
excelente trabalho. Foi a certificação, com base em dados oficiais, de
que em Minas se pratica a melhor política social, em comparação com
todos os demais Estados. Segundo os dados do Ministério, o governo
de Minas está na liderança disparada na implementação das ações do
Sistema Único de Assistência Social, criado para unificar e dar
direcionamento único a vários programas sociais em execução por
meio de convênios com o governo federal. Minas, desde o lançamento
do Sistema, já concluiu 71,4% das ações programadas. Todas as
demais estão em execução. O Ceará é o Estado que tem resultados
que mais se aproximam dos obtidos pelo governo Aécio. Já concluiu
50% do previsto e tem os outros 50% em execução. Sergipe já
concluiu 10% e tem 25% não iniciados. O Acre finalizou 13,6% e não
iniciou 43,6%, e o Piauí, também administrado pelo PT, concluiu 25%
e tem ainda 56,7% a iniciar. Esses Estados, com resultados tão pífios
se comparados com os de Minas Gerais, têm, em comum, o fato de
serem governados pelo Partido dos Trabalhadores. Para se ter a
dimensão dos números mineiros, basta ver que eles representam
mais do dobro da soma dos apresentados por Rio de Janeiro, Espírito
Santo e São Paulo. Notem, senhoras e senhores, que estamos
falando em ações sociais realizadas em parceria com programas
federais, como a implantação dos Centros de Referência em
Assistência Social - Cras -, que já são 433, espalhados por 353
Municípios, e que, até aqui, já atenderam a 822 mil famílias em
situação de vulnerabilidade social. Até o final do governo Aécio Neves,
pretende-se implantar, pelo menos, um centro em cada um dos 853
Municípios mineiros. Dirão os oposicionistas mais resistentes às
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verdades que as ações são implementadas com o apoio do governo
federal. A eles, respondo com um velho ditado mineiro, muito citado
pelo nosso Vice-Presidente da República: "Não interessa a cor da
vaca, o que eu quero é tomar o leite”. É exatamente isso que pensa o
cidadão beneficiário das ações. Ele não quer saber de onde vem o
dinheiro. Quer saber é se ele está sendo bem investido, bem
gerenciado, sem desvios; se está sendo aplicado em ações que
realmente atendam as suas necessidades. O governo de Minas tem
feito tudo isso. Tem gerenciado com cuidado cada recurso e, mais
ainda, tem colocado bastante dinheiro do seu orçamento para
viabilizar as ações sociais. O governo Aécio foi pioneiro ao destinar
recursos do Tesouro para esses projetos sociais. São
R$30.000.000,00 só no orçamento deste ano. Nas questões sociais,
tem ido muito além com seus próprios recursos. Ou não se age
socialmente quando se abre, de forma pioneira, a escola básica para
alunos a partir de 6 anos; quando se destinam recursos da saúde para
reaparelhar, recuperar e modernizar hospitais por todo o Estado;
quando se implanta ligação asfáltica em 225 Municípios de baixo
Índice de Desenvolvimento Humano, criando assim condições para a
promoção do desenvolvimento econômico, que arrasta consigo o
desenvolvimento social; quando se implanta uma vigorosa política de
segurança pública; quando se procura, na medida do orçamento,
melhorar os salários dos servidores; quando se executam ações
pontuais, melhorando saneamento, iluminação, lazer? Tudo o que
está sendo feito, Sr. Presidente - e que agora tem o certificado de
qualidade do governo federal -, só está acontecendo pelo zelo do
Governador e de sua equipe, com destaque para o Vice-Governador
Antonio Anastasia na implementação do choque de gestão, que a
Oposição chama de medida fiscalista e que nós, com mais sensatez,
entendemos como práticas de responsabilidade e cuidado com a
coisa pública. O ajuste das contas do Estado foi fundamental para dar
ao governo condições de investir com tranqüilidade. Cada centavo do
que está sendo investido pelo governo Aécio Neves - e olha que são
bilhões de reais - tem a sua fonte de receita. Por isso, Sr. Presidente,
tudo que se inicia tem conclusão garantida. No governo Aécio, só se
anuncia uma obra quando os recursos e os projetos estão
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assegurados. Diríamos que Minas, realmente, tem também o seu
PAC: programa de ações conscientes. Para fazer justiça, ficam aqui
os cumprimentos a todos os Municípios que são parceiros das ações
sociais do governo Aécio. Eles também são responsáveis pelo
sucesso alcançado. Ao Governador e a sua equipe, o agradecimento
em nome dos mineiros. Com relação à Oposição, fica a expectativa de
um ato de coragem política da sua parte, reconhecendo sempre seu
erro de avaliação. A verdade sempre prevalece.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero fazer coro com as
palavras do Deputado Fábio Avelar e registrar, em nome da Bancada
do PT, o Dia Mundial do Meio Ambiente, destacando todas as lutas
dos movimentos ambientalistas pela educação ambiental nas escolas,
da educação infantil e do ensino fundamental ao ensino médio e às
universidades. Registro também as políticas públicas implementadas
na proteção das nascentes e na recuperação da cobertura vegetal e
das bacias hidrográficas, enfim, o cuidado que se tem - ou que se está
lutando para que se tenha -, em Minas e no Brasil, com o meio
ambiente. A Assembléia Legislativa tem feito esse debate de uma
maneira muito efetiva, realizando audiências públicas, reuniões de
comissões, ciclos de debates e seminários. Principalmente no interior,
o debate ambiental tem uma motivação muito forte. Em nome da Cipe
Rio Doce, que cuida da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e da qual
fazemos parte, juntamente com os demais Deputados do Vale do Rio
Doce, quero registrar o empenho que se tem feito no Comitê da Bacia
do Rio Doce para que possamos recuperar a nossa bacia, para que, o
mais rápido possível, o Plano Diretor seja executado e tenhamos o
devido acompanhamento e os recursos públicos para recuperá- la -
assim como às demais bacias hidrográficas do Estado -, para conter
as enchentes e ter, efetivamente, água, que é o maior bem dos seres
humanos. Precisamos também fazer uma reflexão sobre as nossas
atitudes e os comportamentos com relação ao meio ambiente. Deve-
se cuidar do homem, mas não se esquecendo da fauna, da flora,
enfim, da ecologia, para garantir o presente e o futuro. Daí a idéia de
se ter o desenvolvimento sustentável, a fim de garantir que tenhamos
um futuro, um clima ameno neste país e neste Estado, bem como
melhores condições ambientais e qualidade de vida para todos.
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Parabenizamos, também, o Partido Verde, que se tem dedicado a
essa causa ambiental em Minas e no Brasil, na pessoa dos seus
Deputados e das comissões provisórias municipais.

Enfim, deixamos aqui um registro da luta ambiental, que deve ser da
sociedade, dos governos, de todos nós. Fica aqui também o nosso
carinho à ex-Ministra Marina Silva, uma das pessoas mais
reconhecidas internacionalmente na área ambiental, na defesa da
Amazônia e dos bens naturais em Minas, no Brasil e no mundo.
Deixamos aqui a nossa homenagem a todos que lutam e acreditam
que é possível ter um mundo melhor, e uma Minas com melhores
condições, especialmente cuidando das suas águas. Somos a caixa
d’água do Brasil e, portanto, temos de preservar os nossos rios, os
nossos córregos e o nosso meio ambiente.

Por fim, Sr. Presidente, recebemos aqui a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO. Solicitamos ao Deputado Arlen Santiago que
some conosco nas emendas do PT e dos demais Deputados, para
ampliarmos os recursos de Minas Gerais nas áreas sociais, nas
políticas de assistência social. Precisamos de mais recursos para a
educação, para a saúde - além dos 7%, efetivar os 12% - , para cuidar
da assistência social em Minas Gerais. Temos registro de que apenas
0,20% do orçamento em Minas é destinado às políticas de assistência
social, à área da criança e do adolescente, aos idosos, às mulheres e
à juventude. Queremos, pois, ampliar os recursos para que não sejam
apenas os federais destinados a essas áreas. Que bom que o
Deputado Arlen Santiago estará conosco na luta para que Minas
Gerais tenha mais recursos na área social. É o que desejamos. A LDO
e Orçamento estão aí, para que possamos concretizar essa proposta.
Que venham os recursos do governo federal, que são a maioria, mas
que Minas possa destinar mais recursos à área social. Muito obrigada.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meus colegas
Deputados, no jornal “Estado de Minas” lemos hoje uma manchete
ostensiva, uma informação de que o Tribunal de Contas está
investigando o lixo em Belo Horizonte. Sr. Presidente, Sr. Deputados,
o que o “Estado de Minas” traz hoje, o que o Tribunal de Contas está
fazendo, é muito sério. Há mais de 13 anos, nesta cidade, não se
consegue fazer uma licitação do lixo, porque o edital está sempre
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viciado. Ou são incompetentes ou estão agindo de má-fé ao
produzirem esses editais dirigidos a determinadas empresas. O que o
Tribunal de Contas está fazendo hoje - e diz que encaminhará ao
Ministério Público - já o fizemos, já mostramos que os editais são
viciados e produzidos de forma viciada, provocando o Tribunal de
Contas a cancelar a licitação. Com isso, faz-se sempre contrato
emergente com uma construtora ou com uma empreiteira que
financiam o partido que está na Prefeitura de Belo Horizonte. Há 13
anos, estamos assistindo a essa situação de contrato viciado do lixo
em Belo Horizonte. E quem financia os que lá estão são exatamente
as empresas que exploram o lixo. Não é razoável que a Prefeitura de
Belo Horizonte não resolva, em definitivo, o problema do lixo, mas que
faça um contrato emergencial e contrate uma construtora que dá
dinheiro para campanha ao partido governante, enquanto a cidade
continua sofrendo e pagando caro com a história do lixo que nunca se
resolve, por - como já foi dito - má-fé e incompetência daqueles que
deveriam realizar um processo licitatório isento, idôneo, limpo e de
acordo com a lei. E não o fazem de propósito, para que, com isso,
construtoras amigas, empreiteiras amigas sejam contratadas. Tomara
o Tribunal de Contas prossiga nessa investigação, que, aliás, há mais
de quatro anos foi provocada por nós. Há mais de quatro anos o
Ministério Público foi provocado na questão do lixo em Belo Horizonte;
lixo este que, talvez, seja até fonte de energia limpa. Tão podre é o
lixo em Belo Horizonte, em razão dos episódios que estamos
denunciando, que daria para gerar gases metano e butano e iluminar
toda a cidade.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º 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 Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno, com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 1.677/2007

Dê-se ao § 6º do art. 25 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:



447

“Art. 25 - (...)
§ 6º - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de

Procurador de Estado, de que trata a Lei Complementar nº 81, de 10
de agosto de 2004, e das Carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo, de que
trata a Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005, ainda que em
exercício em outro órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual,
por meio de convênio de cooperação técnica, farão jus ao Prêmio por
Produtividade, referente respectivamente à Advocacia-Geral do
Estado e à Secretaria de Estado de Fazenda.”.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: O projeto de lei em tela prevê, nos §§ 5º e 6º do art. 25,

que os ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de
Auditor Interno e de Procurador do Estado, ainda que em exercício em
outros órgãos ou entidades da administração pública estadual,
também farão jus à percepção do Prêmio por Produtividade.

Entretanto, não foram incluídos nesse rol os servidores ocupantes
de cargos de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades
de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo, que
também são recrutados a trabalhar em outros órgãos ou entidades do
Poder, por meio de convênio de cooperação técnica.

Pretende a emenda estender a esses servidores o direito de
receberem a gratificação estabelecida no projeto, porpiciando, dessa
forma, tratamento isonômico aos servidores do Estado.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 3
Dê-se ao “caput” do art. 49 a seguinte redação:
“Art. 49 - Será concedido ao servidor público estadual que não goze

de passe livre em transporte coletivo, em exercício em Município com
população total superior a 100 mil habitantes ou integrante das
Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço, auxílio-
transporte por dia efetivamente trabalhado, nas condições e nos
critérios estabelecidos em decreto.”.

Sala das Reuniões, 5 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
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Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o nº 4, e
uma subemenda à Emenda nº 3, do Deputado Lafayette de Andrada,
que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do
Regimento Interno, serão votadas independentemente de parecer. Em
votação, o projeto, salvo emendas e subemenda. 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. Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda nº
1 à Emenda nº 3, fica prejudicada a Emenda nº 3. Em votação, a
Emenda nº 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.677/2007 na forma do
vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 e com a Subemenda
nº 1 à Emenda nº 3. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, refaço a avaliação do

projeto e declaro o voto favorável da Bancada do PT. Estamos falando
de um projeto que institui o Prêmio por Produtividade e do qual consta
também a discussão que fizemos com os servidores a respeito do
vale-transporte para os servidores públicos do Estado de Minas
Gerais. Mais uma vez, valorizo a luta das diversas categorias de
servidores do Estado. Repito que, durante este ano e os muitos outros
aqui passados, tenho visto os servidores se fazendo presentes nesta
Casa, discutindo com os Deputados e com o governo sua valorização
e sua contínua organização no Estado.Vários sindicatos representam
as diversas categorias dos servidores públicos desta Casa; da
Educação, pelo Sind-UTE; da Saúde, pela Asthemg e pelo Sind-
Saúde; do DER; da área ambiental, enfim, de todos aqueles que
prestam um serviço de qualidade a Minas Gerais. Quando se fala em
Prêmio por Produtividade, esperamos que o Estado o aplique de
maneira criteriosa e que, de fato, observe qualificação e valorize todas
as categorias. Sabemos que ainda está longe dos servidores públicos
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serem valorizados. Estamos acompanhando os servidores da
educação, que têm lutado para que Minas tenha um piso salarial
digno. O que foi aprovado nesta Casa, além dos 5% de reajuste, foi
somente a complementação de um abono para se chegar a R$850,00.
Isso não é piso. Abono não incorpora as vantagens permanentes da
categoria. Isso pode ter sido até melhor para os que estão começando
a carreira, mas não o foi para aqueles que já têm 10, 15 anos de
serviço público. Estes foram prejudicados em suas vantagens e em
sua valorização. Quero registrar, mais uma vez, que é preciso que o
Estado avance muito mais na questão dos servidores. Ontem aqui
estiveram os servidores da saúde, que tiveram um pequeno reajuste
de 12%. Historicamente, não havia negociações para um reajuste que
pudesse recompor os salários da categoria, que é muito sensível.
Uma emenda de nossa autoria foi derrotada, especialmente aquela
que solicitava que não se aumentasse a carga horária do setor de
enfermagem nos hospitais públicos. A área de saúde é estressante
nos hospitais de Minas Gerais. Quero reforçar que Minas precisa
valorizar mais seus servidores, aumentando seus salários e abrindo
espaços de qualificação para nossas categorias. Um servidor
motivado e com salário digno vai contribuir muito para a qualidade do
serviço público no Estado de Minas. A nossa bancada conseguiu
caminhar um pouco na questão do vale-transporte para as categorias
de Minas. A representação dos servidores e a coordenação sindical
reivindicam que todos os servidores tenham direito ao vale-transporte.
Hoje isso foi conseguido somente por cidades que têm mais de 100
mil habitantes e pela Região Metropolitana de Belo Horizonte. A
região do Vale do Aço seria também beneficiada. Fica aqui a luta
permanente em favor do vale-transporte. Ele deve ser uma
reivindicação de todos os Municípios de Minas. Para o próximo ano,
vamos debater, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que esse
benefício se estenda a todas as categorias e a todos os Municípios. É
um direito que deve ser assegurado. Quero chamar a atenção do
Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Planejamento para o fato
de que os servidores do DER estão também reivindicando aumento
salarial. Eles têm dito que, há mais de 12 anos, não são contemplados
com nenhum reajuste. Deixo aqui também nossa solicitação, para que



450

os trabalhadores do DER possam ter seu aumento. Mais essa
categoria de servidor do Estado de Minas faz jus a esse aumento.
Nosso voto é favorável à valorização dos nossos servidores.
Esperamos que valorizem o trabalho dos nossos servidores.
Esperamos que Minas possa oferecer aos seus servidores políticas
públicas que os valorizem, para que tenham melhor qualidade por
meio da motivação.

Questão de Ordem
O Deputado Arlen Santiago - Gostaria de continuar o assunto que

levou a nossa querida Deputada, Líder do Partido dos Trabalhadores,
a me conclamar para que pudéssemos aumentar os recursos sociais
em Minas. Estou à disposição para ajudá-la, mas também quero lhe
fazer uma proposta. A questão social em Minas Gerais, durante o
governo Aécio Neves, foi reconhecida pelo Ministério do Patrus, esse
grande mineiro que tem feito um excelente trabalho. Não temos
vergonha de elogiar esse trabalho que está sendo feito. Sabemos que
o seu bom trabalho não está encontrando eco nos Estados
governados pelo PT. Por exemplo, em Sergipe apenas 10% das
ações sociais foram implementadas. Devemos trabalhar, Deputada
Elisa Costa, para que o País se desenvolva como um todo. Assim a
população daqueles Estados não ficará prejudicada pela má gerência
dos governos estaduais do PT, que não conseguem aplicar
adequadamente as verbas liberadas pelo Patrus. Esses governos
devem seguir o que está sendo feito em Minas Gerais, que, como
costuma dizer sempre o Governador Aécio Neves, é o melhor Estado
para se viver. A boa administração do nosso Governador foi
reconhecida pelo Ministério que é a menina dos olhos do governo do
PT. O governo de Minas Gerais concluiu 71,4% das ações
programadas. As demais estão em execução. Se a Deputada Elisa
Costa puder interferir junto aos governos estaduais do PT, uma equipe
de Deputados desta Casa e uma equipe do governo de Minas
poderão ajudar esses Estados, como Acre, Piauí e Sergipe, que não
conseguem implementar as políticas sociais do Ministério do
Desenvolvimento Social. Essas equipes poderiam sair de Minas
Gerais para orientar esses Governadores, a fim de que façam em
seus Estados o que está sendo feito em Minas Gerais. Por exemplo, o
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Governador Aécio Neves, que asfaltou tantas estradas no Norte de
Minas, lançou muitos outros programas e está asfaltando a estrada de
Januária a Cônego Marinho - obra em andamento - e de Januária a
Bonito de Minas. Autorizou edital para a licitação da obra que será
realizada entre Montalvânia e Juvenília, de Cônego Marinho a
Miravânia, o que irá contribuir para o desenvolvimento da região.
Deputada Elisa Costa, estamos chegando ao sexto ano do governo do
PT, mas não existe sequer um palmo de asfalto novo nas estradas do
Norte de Minas. Não podemos mais falar sobre herança maldita,
porque são seis anos dessa herança. Solicito-lhe que seja enviada
uma comunicação aos responsáveis, a fim de que terminem a BR-
135, na região entre Itacarambi e Montalvânia. A BR-135, caro
Presidente, sai de São Luís do Maranhão e vai até o Rio de Janeiro.
Os governos federais insistem em não terminá-la. Durante o governo
Fernando Henrique, que não foi bom para o Norte de Minas, foram
construídos 60km, de Januária a Itacarambi. Mas no governo Lula,
que está completando seis anos, não foi construído sequer um palmo.
Isso precisa ser feito, porque a população está sacrificada. É uma
região de baixo IDH. Como prêmio pela grande gestão que o
Governador Aécio Neves está fazendo na área social em Minas, isto é
, liberando recursos - vamos lutar para que libere mais -, o governo
federal deve dotar a nossa BR-135 do tão sonhado asfalto que está no
PAC. Ouvimos falar muito a respeito do PAC, mas nas regiões mais
pobres de Minas Gerais, as de menor IDH, até hoje não existem
ações implementadas. Apesar de falarem sobre o PAC, sobre a mãe
do PAC, sobre o pai do PAC, sobre o avô do PAC, a nossa BR-135,
de Manga a Montalvânia, está horrorosa. Se a Deputada Elisa Costa
fizer um contato com os governos do PT que não estão aplicando as
verbas sociais - apenas em torno de 10% ou 13% -, como o Acre e o
Piauí, podemos levar uma equipe de Minas Gerais para mostrar como
trabalhar, como gerenciar e, principalmente, como atender o povo
brasileiro, porque aqui, em Minas Gerais, o Governador Aécio Neves
atende o povo mineiro. Obrigado.

Declaração de Voto
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, registro a nossa

alegria ao vermos aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
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1.677/2007, que trata do acordo de resultados e do Prêmio por
Produtividade e concederá ao servidor público do Estado uma
perspectiva melhor. Registro também que, nesta semana, esperamos
concluir um trabalho que está em fase adiantada, pelo qual temos
lutado há vários anos nesta Casa, que é o encaminhamento à
Assembléia Legislativa, pelo Governador Aécio Neves, de um projeto
que trata de fazer justiça aos servidores do IMA, meus colegas
médicos-veterinários, técnicos agrícolas e demais profissionais. O IMA
perde seus funcionários devido à defasagem salarial gritante em
comparação com o mercado. Muitos veterinários que obtiveram êxito
no último concurso não tomaram posse devido a essa defasagem
salarial. O médico-veterinário do IMA precisa ter dedicação exclusiva
ao órgão, 8 horas de trabalho, e não pode estabelecer vínculo com
outra empresa nem com produtor rural, pois, além das suas funções
nas áreas agropecuária e da saúde animal, exerce a função de fiscal,
que traz uma série de desgastes ao profissional, pois tem de mediar
conflitos. Mas, acima de tudo, ele é um profissional da saúde, que
vem recebendo salários extremamente defasados. Temos lutado por
isso há muito tempo e, recentemente, estivemos em reunião com a
Secretária Renata Vilhena, na companhia do Presidente do Conselho
Regional de Medicina Veterinária, Dr. Fernando Laender, e de
profissionais do IMA, representando os demais servidores. Saímos
com a boa notícia de que finalmente um projeto, que estava em fase
final de elaboração, garantiria uma gratificação a todos os
profissionais do IMA. Esperamos que isso possa resolver esse
problema gravíssimo que envolve os profissionais desse Instituto.
Amanhã, teremos a oportunidade de tratar desse assunto mais uma
vez, com o professor Anastasia, que acompanhou o nosso trabalho na
Secretaria de Planejamento, obviamente por determinação do
Governador Aécio Neves, que esteve sensível a essa reivindicação.
Como Deputado e como médico-veterinário, levei essa reivindicação
ao Governador e tenho tido uma certa paciência, pois tenho
trabalhado para isso desde o meu primeiro mandato como Deputado.
Agora, em meu segundo mandato, tenho certeza de que
conseguiremos corrigir essa grande injustiça, para que possamos
oferecer uma remuneração mais justa aos médicos-veterinários e a
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todos os profissionais do IMA. É claro que desejamos que isso
alcance todos os servidores públicos. Com certeza, esse projeto que
votamos hoje alcançará, de modo geral, todos os servidores do
Estado, pois esse prêmio por produtividade pode ser estendido a
diversos setores da administração pública estadual. Referi-me
especialmente ao IMA, porque a situação dos seus profissionais é
gritante e precisava ser corrigida. Sr. Presidente, espero que esse
projeto chegue a esta Casa ainda nesta semana. Desde já, peço a
todos os colegas Deputados que lhe dêem uma atenção especial,
para que possamos votá-lo ainda no primeiro semestre, se possível
ainda no mês de junho. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Tiago Ulisses - Sr. Presidente e caros colegas, hoje, dia

5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, gostaria de registrar que,
nesta semana, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional uma
lei do Estado de São Paulo, que proíbe a comercialização e o uso do
amianto branco. No entender de vários constitucionalistas, esse
julgamento incidirá também em outras leis estaduais. Parabenizo os
nossos Ministros do STF pela proibição do amianto branco, que, há
mais de dez anos, é proibido na França e na Alemanha. A sua
comercialização só era permitida no Brasil, na Índia e na Rússia.
Depois desse julgamento, também será proibido no Brasil o uso do
amianto, que faz muito mal aos trabalhadores, é cancerígeno, além de
poluir o meio ambiente, sobretudo no Estado de Goiás, onde é mais
comum a sua utilização. Parabenizo o Deputado Fábio Avelar, que fez
seu pronunciamento relativo ao meio ambiente mais cedo,
cumprimentando-o por sua atuação nessa área na Assembléia. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, 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 especial também de hoje, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/5/2008

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 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses:
ofício dos Srs. José Antônio Bittencourt Soares, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Governo (4/4/2008); José Silva Soares, Presidente da
Emater-MG (2) (11/4/2008); Marcus Pestana, Secretário de Saúde e
Gestor do SUS-MG (5) (11, 12 e 26/4/2008, 8 e 15/5/2008); Fabrício
Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes (12/4/2008); Clever
Soares de Andrade, Diretor de Desenvolvimento da Codemig; Dilzon
Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional (2); Sra. Janete
Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg; e Alberto Duque Portugal,
Secretário de Ciência e Tecnologia (18/4/2008); Desembargador Lúcio
Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado; Carlos Alberto Pavan,
Subsecretário da Casa Civil; e Sra. Rosiene Maria de Freitas, Chefe
de Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde (26/4/2008); Sra.
Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (15/5/2008). O
Presidente designa o Deputado Eros Biondini para representá-lo na
reunião do dia 20/5/2008, no teatro desta Casa a convite da
Associação dos Usuários do Transporte Coletivo Urbano Terrestre de
Minas Gerais e informa da reunião conjunta desta Comissão com a de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas no dia 26/6/2008.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE



455

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/5/2008
Às 10h15min, 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, 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 debater, com convidados, a política das
operadoras de cartões de crédito junto aos estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, bem como o reajuste da taxa de
administração cobrada pelas referidas operadoras e comunica o
recebimento de ofício do Sr. Vital do Rêgo Filho, Deputado Federal,
publicado no “Diário do Legislativo” de 17/5/2008. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Antônio
Marciano e Eduardo Victor Pontes Carneiro, respectivamente, Chefe
do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de
Pagamentos e Chefe Adjunto de Departamento do Banco Central-BH;
Marco Flávio Furman e Fábio Daniel Barbosa, respectivamente,
Diretor e Sócio-Diretor da CDL-BH; Yasmin Mara Pereira e Silva,
Assessora Jurídica da CDL-MG; Anastácio Ramos e Nair Assis,
respectivamente, Vice-Presidente e Assessora Jurídica da Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - Abecs -;
Feliciano Lopes de Abreu, Diretor Executivo do “site” Mercado Mineiro;
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 as 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 Deputados 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, 5 de junho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Walter Tosta - Ronaldo Magalhães.
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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 4/6/2008
Às 15h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Fábio Avelar
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final, e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.329, 1.402, 1.583,
1.894/2007 e 1.990/2008 (Deputada Gláucia Brandão); 2.225, 2.235,
2.236, 2.251, 2.271 e 2.291/2008 (Deputado Fábio Avelar). Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.329,
1.402, 1.583/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.894/2007 e
1.990/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão); 2.225, 2.235, 2.236,
2.251, 2.271 e 2.291/2008 (relator: Deputado Fábio Avelar). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas
reuniões extraordinárias em 5/6/2008, às 9h30min e às 14h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.030/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei nº

2.030/2008 concede gratificação ao servidor das carreiras de Auxiliar
Executivo de Defesa Social e de Assistente Executivo de Defesa
Social, do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008, o projeto foi
distribuídos às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição tem por escopo instituir a Gratificação de Agente de

Segurança Penitenciário em Estabelecimento Penal – Gapep –, a que
se refere o art. 7º da Lei nº 14.695, de 30/7/2003, para o servidor das
carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social e de Assistente
Executivo de Defesa Social, do Grupo de Atividades de Defesa Social
do Poder Executivo.

Ainda de acordo com a proposição, o benefício que se propõe
instituir retroagirá à data de lotação do servidor na Subsecretaria de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa
Social. Trata-se de uma gratificação que era atribuída aos servidores
da carreira de Agente de Segurança Penitenciário, denominada
Gratificação de Agente de Segurança Penitenciário em
Estabelecimento Penal – Gapep –, cuja base de cálculo para sua
concessão era 85% do vencimento básico correspondente ao grau “J”
da faixa de vencimento em que o servidor estivesse posicionado na
tabela constante do Anexo II da citada lei, conforme estabelecia o § 1º
do art. 7º.

Com efeito, a Lei nº 15.788, de 27/10/2005, extinguiu a referida
gratificação, nos termos do seu art. 12, e incorporou aos valores da
tabela de vencimento básico dos servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo da carreira de Agente de Segurança Penitenciário
o valor correspondente à Gapep.
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Em resposta à diligência solicitada por esta Comissão, a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão encaminhou o Ofício nº 273/08
a esta Casa Legislativa com Nota Técnica da Superintendência
Central de Recursos Humanos - SCPRH - dessa Pasta, com as
seguintes considerações.

Segundo esclarece a referida Nota Técnica, “a intenção de se
propiciar idêntico tratamento jurídico a carreiras distintas se mostra
impossível já que possuem estruturas diversas com denominação e
competências específicas, não se permitindo qualquer tentativa de
equiparação de vantagens pecuniárias percebidas. Além disso, as
atribuições das carreiras de Auxiliar Executivo e Assistente Executivo
de Defesa Social podem ser exercidas em diversas unidades da
Secretaria de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros, não existindo
nenhum vínculo permanente ou específico com os estabelecimentos
penais”.

Em outro trecho da Nota Técnica, além de ressaltar que a
gratificação que ora se pretende instituir foi extinta pela Lei nº 15.788,
de 2005, e que a matéria trata de servidor público da administração
direta do Poder Executivo, o referido órgão técnico aduz que “a Lei nº
11.717, de 27 de dezembro de 1994, instituiu o Adicional de Local de
Trabalho para o servidor em efetivo exercício em estabelecimento
penitenciário, que, no desempenho de suas funções, exerça atividade
permanente junto à população carcerária, nos termos de seu art. 1º,
variando seu percentual entre 40% a 95% do vencimento básico,
conforme se tratar de estabelecimentos de pequeno, médio e grande
porte e porte especial. A previsão normativa do Adicional de Local de
Trabalho por porte penitenciário constitui vantagem pecuniária devida
a servidores que prestem serviços em condições especiais de
segurança exercendo suas atividades nas unidades penais
relacionadas na referida Lei, denotando, assim, efetiva compensação
financeira concedida em razão da alta periculosidade a que ficam
submetidos. Alcançados tais requisitos, farão jus ao benefício os
Auxiliares e Assistentes Executivo de Defesa Social”.

O art. 66, III, “b”, da Constituição Estadual, atribui ao Governador do
Estado a competência privativa para deflagrar o processo legislativo
sobre a criação de cargo e função públicos da administração direta,
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autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração.
Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho Filho,

“remuneração é o montante percebido pelo servidor público a título de
vencimentos e de vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das
várias parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua
situação funcional”. Ainda, de acordo com o referido autor, “a fixação
do valor da remuneração dos servidores demanda a edição de lei,
como afirmado peremptoriamente no art. 37, X, da Constituição,
observada a iniciativa privativa em cada caso. No caso dos servidores
do Executivo, a iniciativa compete ao Chefe desse Poder, como
estabelece o art. 61, §1º, II, ‘a’, da CF” (“Manual de Direito
Administrativo”,16ª edição, Lumen Juris Editora, 2006, p.607).

Ademais, cumpre ressaltar que é pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal segundo a qual padecem de vício de
inconstitucionalidade formal normas estaduais que não observarem o
princípio da iniciativa do processo legislativo reservada ao Chefe do
Executivo, no que respeita aos servidores públicos (Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 637/MA - Maranhão, julgada em 25/8/2004 -
Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicada no “DJ”, em 1º/1/2004).

Outrossim, há ainda que ter em vista o impacto financeiro-
orçamentário da gratificação proposta, não sendo razoável que o
Legislativo institua tal gratificação sem um planejamento em conjunto
com o Poder Executivo, que é o maior conhecedor das condições
financeiras do Estado e, portanto, o Poder competente para a fixação
de remunerações.

Ademais, a Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal –, especialmente em seus arts. 16 e 17,
exige que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento de despesa sejam
acompanhados da estimativa do impacto financeiro-orçamentário da
proposta e da demonstração da origem dos recursos para seu custeio.

Em que pese, pois, a relevância da iniciativa parlamentar, a
proposição encontra óbices constitucionais que impedem a sua
tramitação nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.030/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.371/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em epígrafe
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 por outros órgãos do
Governo em todo o Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/5/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

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 análise estabelece a obrigatoriedade da execução

do Hino do Estado em todas as solenidades de jogos colegiais e
demais jogos oficiais promovidos pela Secretaria de Estado de
Educação e por outros órgãos do Estado. Como se percebe, o projeto
tem por escopo estimular o sentimento cívico dos mineiros mediante a
execução do Hino do Estado quando da realização de eventos
esportivos.

Com efeito, o art. 7o da Constituição do Estado determina que são
símbolos do Estado a bandeira, o hino e o brasão, a serem definidos
em lei. Ademais, no art. 5o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias consta que a Assembléia Legislativa deveria promover,
até 31/12/92, concurso público destinado à definição do hino oficial do
Estado, tendo como tema a Inconfidência Mineira.

O concurso público para definição do hino foi regulamentado pela
Deliberação no 750, de 1992, da Assembléia Legislativa. Todavia,
apesar do empenho do poder público, que realizou o concurso, nos
termos previstos pela Constituição, até hoje o hino oficial do Estado
não foi escolhido. Diante disso, a obrigatoriedade de sua execução,
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prevista no projeto, perde a razão de ser.
Registre-se, por fim, que a Lei no 14.386, de 2002, já impõe aos

estabelecimentos públicos e privados de educação básica, integrantes
do sistema estadual de ensino, o dever de hastear solenemente as
Bandeiras Nacional e Estadual bem como de executar o Hino
Nacional e o Hino à Bandeira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.371/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 429/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.432/2004, a proposição em
tela visa a disciplinar “o funcionamento de estabelecimentos
comerciais de desmonte de veículos automotores e dá outras
providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, XV, do Regimento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em epígrafe contém proposta de regulação sobre o
funcionamento de estabelecimentos de desmonte de veículos
automotores e comercialização de autopeças usadas, em substituição
à hoje vigente Lei nº 14.080, de 5/12/2001. Em análise de 2º turno,
pouco resta a esta Comissão adicionar aos pareceres e discussões
travados ao longo da tramitação da proposição no 1º turno. Afinal,
deve-se notar que o que se examina agora é a forma dada ao projeto
por esta Comissão, mediante o Substitutivo nº 2, aprovado em
Plenário. Trata-se, portanto, de ratificar posição externada
anteriormente.
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A questão se insere em sensível aspecto da segurança pública, qual
seja o que relaciona atividades em tese lícitas a práticas delituosas.
Verificamos, por meio de dados e de depoimentos e debates ocorridos
nesta Comissão, que os chamados ferros-velhos têm funcionado
como elemento importante em uma cadeia criminosa que envolve
furto e roubo de veículos, desmonte ilegal e, eventualmente,
homicídio, latrocínio, formação de quadrilha e tráfico de drogas. A
proposta de mais controle sobre essa atividade abre a perspectiva
tanto de uma ação mais intensa do policiamento ostensivo sobre os
estabelecimentos, quanto da realização de ações de inteligência, com
base na análise de dados a serem fornecidos pelos citados
fornecedores.

Nos termos dos arts. 1º e 2º do vencido, caberá ao Detran
credenciar ou não os estabelecimentos que se ocupam de desmonte
de veículos ou venda de autopeças usadas. No art. 3º restringe-se a
ação dessas empresas à sucata, que deverá ser identificada nos
termos do mesmo dispositivo.

O veículo somente sofrerá desmonte se houver autorização
expressa, precedida de identificação do veículo e do empresário
responsável, conforme o art. 4º. O registro proposto no art. 6º e a
forma de emissão de notas fiscais definida no art. 7º são instrumentos
objetivos que permitirão ao poder público fiscalizar de perto as
atividades em questão. Sobre esse ponto, aliás, é importante recordar
a previsão feita pela proposta, em disposição transitória, acerca do
dever imposto a todos os ferros-velhos de apresentar ao Detran, em
até 60 dias, os livros que desde 1995, por força da Lei nº 11.817, já
eram de confecção e manutenção obrigatórias.

Observe-se que a junção do disposto nos dispositivos citados com a
previsão contida no art. 8º, referente à obrigatoriedade do envio, pelo
fornecedor, de relatório mensal contendo a essencialidade dos dados
registrados, é componente que, por si só, permite à polícia um
acompanhamento mais próximo do problema.

O art. 12 da proposição arrola dez hipóteses de infração
administrativa, passíveis de punições que vão, dependendo do caso,
da multa à perda do credenciamento e interdição do estabelecimento.
No art. 13 confere-se à polícia autorização geral para atuar em
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qualquer dos casos estabelecidos na proposta, até mesmo para
verificar se, consoante o art. 11, a empresa obedece à legislação
urbanística e sanitária, por exemplo. Aqui também verificamos uma
indispensável instrumentalização do agente público para levar a efeito
ações de segurança pública aptas a coibir as práticas delituosas
relacionadas aos desmontes de veículos.

Ressalte-se que essa matéria, conquanto possa parecer singela, é
complexa tanto do ponto de vista de sua relação com a teia do crime,
quanto no que se refere à dificuldade que o poder público tem para
enfrentá-la. Na medida em que esta Comissão se debruçou sobre o
assunto, tal constatação ficou clara, bem como se impôs a
necessidade de aperfeiçoamento normativo, cujo fruto foi o
substitutivo que apresentamos em 1º turno e ora ratificamos.

Embora saibamos que da regra na “folha de papel” para a prática
efetiva existe um lapso que a ação do Legislativo não pode preencher,
assegurando concretude à norma, acreditamos que com a forma
normativa introduzida pela proposição em exame estaremos
aperfeiçoando o ordenamento jurídico estadual e fomentando um
política de segurança pública mais eficaz.

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

429/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Ruy Muniz - Getúlio

Neiva.
PROJETO DE LEI Nº 429/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre o controle do desmonte de veículos no Estado e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O desmonte de veículos automotores de via terrestre e a

comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas serão
efetuados apenas por pessoa jurídica credenciada pelo órgão
executivo estadual de trânsito de que trata o art. 5º da Lei Federal nº
9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 2º - O credenciamento das pessoas jurídicas citadas no art. 1º
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será realizado a requerimento do interessado mediante procedimento
administrativo no qual se verificarão a idoneidade e as condições
operacionais do requerente.

§ 1º - O requerimento a que se refere o “caput” será instruído com os
seguintes dados a respeito da pessoa jurídica:

I - cópia autenticada do Contrato Social;
II - cópia autenticada do Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas;
III - relação de empregados e trabalhadores eventuais, com

respectivos números de carteira de trabalho;
IV - cópia autenticada dos seguintes dados dos sócios e

administradores:
a) documento de identidade;
b) cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;
c) atestado de antecedentes criminais.
§ 2º - No caso de alteração em qualquer dos dados mencionados no

§ 1º, a pessoa jurídica encaminhará ao órgão responsável pelo
credenciamento comunicado escrito acompanhado de documentos
comprobatórios, no prazo de até uma semana da modificação.

Art. 3º - Somente será destinado a desmonte e comercialização de
autopeças usadas ou recondicionadas o veículo automotor de via
terrestre alienado ou leiloado na condição de sucata.

§ 1º - A condição de sucata será atestada por laudo emitido por
autoridade ou profissional competente, que classificará o veículo como
irrecuperável ou sinistrado com perda total.

§ 2º - Na documentação de veículo automotor emitida pelo órgão
executivo de trânsito haverá registro específico para o veículo
salvado.

§ 3º - Para efeito desta lei considera-se salvado o veículo objeto de
sinistro de grande ou média proporção.

Art. 4º - O desmonte de veículo dependerá de autorização, prévia,
específica e individualizada, emitida pelo órgão executivo mencionado
no art. 1º.

§ 1º - A autorização se fará a requerimento do interessado.
§ 2º - A placa e a parte do chassi que contém o registro do código

VIN do veículo serão entregues pelo interessado no protocolo do



465

requerimento a que se refere o § 1º.
§ 3º - Instruirão o requerimento citado no § 1º os seguintes dados:
I - documentação comprobatória da baixa definitiva do veículo junto

ao órgão de trânsito competente;
II - descrição do motivo da baixa mencionada no inciso I;
III - indicação dos seguintes dados do proprietário do veículo:
a) nome;
b) número de carteira de identidade emitida nos termos da Lei

Federal nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, ou de registro na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais;

c) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

IV - comprovante de entrega dos bens citados no § 2º;
V - certidão negativa de roubo ou furto de veículo;
VI - o laudo a que se refere o § 1º do art. 3º.
§ 4º - A autorização será emitida no prazo de até vinte dias úteis

contados da data do protocolo do requerimento.
§ 5º - Esgotado o prazo estabelecido no § 4º o requerimento será

arquivado, salvo se a autoridade administrativa requerer novo prazo,
de até vinte dias úteis, para a conclusão do procedimento.

§ 6º - A autorização para desmonte conterá as informações
constantes no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo -
CRLV.

Art. 5º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º gravará em baixo
relevo, nas autopeças usadas ou recondicionadas destinadas à
comercialização, o número do chassi do veículo.

Art. 6º - A pessoa jurídica citada no art. 1º realizará registro de
entrada e saída de veículos e autopeças destinados a desmonte ou
comercialização, em livro que conterá o seguinte:

I - identificação do veículo, contendo os seguintes dados:
a) marca;
b) modelo;
c) tipo;
d) número do chassi;
e) cor;
f) número da placa;
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g) número do Renavan;
h) nome do proprietário de origem;
i) número do documento de baixa junto ao órgão executivo de

trânsito;
II - data de entrada do veículo no estabelecimento;
III - identificação do proprietário e, quando houver, do vendedor;
IV - registro das peças comercializáveis de cada veículo;
V - identificação da saída das peças, contendo data e indicação do

veículo de origem;
VI - identificação do comprador.
Art. 7º - A pessoa jurídica mencionada no art. 1º, além das

obrigações constantes na lei tributária e na Lei nº 11.817, de 6 de
março de 1995, identificará nas notas fiscais que emitir, de forma
individualizada e específica, os bens envolvidos no negócio,
apontando os seguintes dados do veículo de origem:

I - marca;
II - modelo;
III - tipo;
IV - número do chassi;
V - cor;
VI - número da placa;
VII - nome do proprietário de origem.
§ 1º - É nula a nota fiscal emitida sem a observância do disposto

neste artigo.
§ 2º - Em negócios envolvendo autopeças de um mesmo veículo

poder-se-á registrar na nota fiscal o grupo de autopeças com uma
única identificação do veículo.

§ 3º - A pessoa jurídica manterá em seu estabelecimento cópia de
seus documentos fiscais, inclusive as notas fiscais a que se refere o
art. 1º da Lei nº 11.817, de 6 de março de 1995.

§ 4º - Havendo mais de uma unidade da pessoa jurídica, todas
deverão obedecer ao disposto no § 3º.

Art. 8º - A pessoa jurídica a que se refere o art. 1º enviará
mensalmente ao órgão executivo de trânsito relatório contendo as
essencialidades dos dados registrados no livro mencionado no art. 6º.

Parágrafo único - Poder-se-á estabelecer sistema informatizado de
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apoio para cumprimento ao disposto no “caput”.
Art. 9º - A pessoa jurídica referida no art. 1º é responsável pela

idoneidade das informações mencionadas nos arts. 2º a 8º.
Art. 10 - O poder público divulgará a cada mês relação das

autorizações para desmonte concedidas, com identificação dos
veículos.

Art. 11 - Constitui fato impeditivo para a realização das atividades
descritas no art. 1º o inadimplemento, pela pessoa jurídica, de
obrigação derivada da legislação urbanística, sanitária ou de
segurança pública, de qualquer dos entes federativos.

Art. 12 - São infrações administrativas, puníveis nos termos deste
artigo:

I - realização de desmonte ou venda de autopeça usada ou
recondicionada por pessoa jurídica não credenciada: interdição do
estabelecimento.

II - realização de desmonte ou venda de autopeça usada ou
recondicionada sem autorização:

a) multa de 500 a 1.500 Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - Ufemgs -, por veículo;

b) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
III - comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas sem

gravação do número do chassi:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs, por veículo;
b) suspensão do credenciamento por até 90 dias;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
IV - manutenção no estabelecimento de peças sem gravação do

número do chassi:
a) multa de 100 a 200 Ufemgs por veículo;
b) suspensão do credenciamento por até 30 dias;
V - manutenção por mais de 5 dias no estabelecimento de veículo

ou autopeça sem a autorização a que se refere o art. 4º:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs por veículo;
b) suspensão do credenciamento por até 60 dias;
c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;
VI - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma

irregular, cópia dos documentos fiscais da pessoa jurídica:
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a) multa de 200 a 500 Ufemgs por autuação e suspensão de
funcionamento por 15 dias;

b) suspensão de credenciamento por até 90 dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VII - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma

irregular, livro de entrada e saída de veículos:
a) multa de 200 a 500 Ufemgs por autuação e suspensão de

funcionamento por 15 dias;
b) suspensão de credenciamento por até 90 dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
VIII - deixar de enviar, ou enviar com irregularidade, relatório mensal

ao órgão executivo de trânsito:
a) multa de 100 a 200 Ufemgs por autuação;
b) suspensão de credenciamento por até 60 dias;
c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;
IX - emitir autorização em desconformidade com o disposto no art.

4º: multa de 800 Ufemgs por autorização;
X - deixar, injustificadamente, de emitir autorização no prazo previsto

no art. 4º: multa de 300 Ufemgs.
§ 1º - A aplicação das sanções a que se refere este artigo será

graduada segundo a gravidade da infração e levará em consideração
a reincidência.

§ 2º - A gradação da sanção no caso do inciso V levará em
consideração a quantidade de dias do bem no estabelecimento.

§ 3º - O protocolo do requerimento previsto no § 1º do art. 4º supre a
falta da autorização no caso do inciso V, observado o prazo de
validade disposto no § 4º do art. 4º.

§ 4º - A aplicação de sanção nos casos dos incisos IX e X não
prejudica a imposição de sanções estatutárias sobre agente público.

Art. 13 - Sem prejuízo de atribuições funcionais específicas de
outros agentes, compete à autoridade policial fiscalizar, autuar e,
sendo o caso, aplicar sanção administrativa, em qualquer dos casos
de descumprimento ao disposto nesta lei.

Art. 14 - Os veículos automotores de via terrestre produzidos no
Estado conterão gravação do número do chassi em suas peças
principais.
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Art. 15 - As pessoas jurídicas que realizam operações de desmonte
deverão apresentar no órgão estadual de trânsito, no prazo de até
sessenta dias contados da data de vigência desta lei, os livros de que
trata o art. 7º da Lei nº 11.817, de 6 de março de 1995, relativos aos
últimos cinco anos, para fins de fiscalização.

Parágrafo único - O descumprimento ao disposto neste artigo sujeita
o infrator às penas prevista no inciso VII do art. 12.

Art. 16 - Fica revogada a Lei nº 14.080, de 5 de dezembro de 2001.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias contados da

data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 5, retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2º turno,
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende alterar 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 -, no que diz respeito à jornada de trabalho, aos
requisitos para ingresso e ao quantitativo de cargos, e criar as
carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e de
Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, destinadas à ESP-MG.
O projeto também reajusta as tabelas de vencimento básico dessas
carreiras, retroativamente a 1º/1/2008 e em percentuais diferenciados.

O objetivo do projeto, segundo a mensagem do Governador, é
valorizar os servidores que atuam na área da saúde, por meio de
reajuste, bem como da ampliação das categorias profissionais
abrangidas pelo abono de serviços de emergência no âmbito da



470

Fhemig. Busca-se ainda adequar os planos de carreira às atuais
demandas dos órgãos e entidades que compõem o Grupo de
Atividades de Saúde. Desse modo, pretende-se proporcionar
condições mais adequadas de funcionamento aos referidos órgãos e
entidades, visando à maior qualidade e eficiência na prestação de
serviços públicos.

Durante a tramitação do projeto no 1º turno, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou quatro emendas, das quais três
tinham o objetivo de adequar a proposição à ordem jurídica e à
técnica legislativa. A finalidade da quarta emenda era sanar erro
material do projeto original, incluindo as tabelas de vencimento das
carreiras da ESP-MG, encaminhadas a esta Casa pelo Governador do
Estado, por meio da Mensagem nº 173, de 14/3/2008. A fim de
aperfeiçoar o projeto, esta Comissão apresentou emenda que
modifica a denominação de cargo da Funed, de “Analista de Saúde e
Tecnologia” para “Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia”.

Conforme esta Comissão já se pronunciou no 1º turno, a proposição
não encontra obstáculos financeiro-orçamentários, tendo sido
cumpridos os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal
quanto à criação e ao aumento de despesa de caráter continuado e
observado o limite prudencial das despesas com pessoal do Poder
Executivo estadual. Além disso, cabe salientar sua relevância para a
melhoria das condições de trabalho dos servidores da saúde e,
consequentemente, da qualidade dos serviços de saúde utilizados por
toda a sociedade.

Por meio da Mensagem nº 218, de 21/5/2008, o Governador do
Estado encaminhou 10 emendas ao projeto. A Emenda nº 1 prevê a
criação da Superintendência de Gestão de Pessoas e Educação em
Saúde, que absorverá competências da Assessoria de Gestão
Regional e da Superintendência de Gestão da Secretaria de Estado
de Saúde. A Emenda nº 2 possibilita ao servidor em exercício no
cargo de Secretário de Escola a opção pela remuneração de seu
cargo efetivo, acrescida de 30% do vencimento do referido cargo de
provimento em comissão. A Emenda nº 3 inclui as hipóteses de
ampliação de jornada de trabalho para os servidores da Fhemig, de 16
para 40 horas semanais, e de 12 para 20 horas semanais. A Emenda
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nº 4 objetiva 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. A Emenda nº 5 estende
aos servidores da Fhemig que exercem as funções de Farmacêutico
ou Técnico de Farmácia, bem como aos Auxiliares de Apoio de
Saúde, atualmente lotados nos serviços de urgência e no Centro de
Terapia Intensiva do Hospital João XXIII, o direito ao abono de
serviços de emergência. As Emendas nºs 6 a 9 ampliam o quantitativo
de cargos de provimento efetivo da carreira de Analista em Educação
e Pesquisa em Saúde, da ESP-MG, mediante redução proporcional de
cargos vagos da carreira de Especialista em Políticas e Gestão de
Saúde. A Emenda nº 10 amplia o percentual de reajuste proposto para
o vencimento básico dos cargos de níveis fundamental e intermediário
da carreira de Profissional de Enfermagem, em virtude de acordo
celebrado com entidades representativas dos servidores. A
mensagem do Governador salienta que essa emenda não eleva o
impacto financeiro previsto no projeto original, uma vez que a
alteração será compensada com a redução de despesas com
contratos administrativos no âmbito da Fhemig.

A fim de acatar as emendas acima referidas e promover outras
alterações necessárias na legislação relativa à área de saúde, entre
elas a correção da situação de servidores transferidos da Secretaria
de Estado de Saúde e da Funed para a Fhemig, no período
compreendido entre 1990 e 1992, posicionando-os em cargo ou
função da Fhemig correspondente às atribuições por eles exercidas,
apresentamos substitutivo ao projeto.

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

1.973/2007, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado, ao vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera as Leis nºs Lei 13.317, de 24 de setembro de 1999, 15.462,

de 13 de janeiro de 2005, 15.474, de 28 de janeiro de 2005, 15.786,
de 27 de outubro de 2005, 17.351, de 17 de janeiro de 2008, 17.357,
de 18 de janeiro de 2008, as Leis Delegadas nºs 127, de 25 de janeiro
de 2007, e 175, de 26 de janeiro 2007, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As alíneas “c” e “d” do inciso II do art. 9º da Lei nº 15.462, de

13 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º - (...)
II - (...)
c) vinte, trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos de

nível superior da carreira de Profissional de Enfermagem, conforme
definido no edital do concurso público;

d) trinta horas ou quarenta horas para os ocupantes de cargos de
nível intermediário da carreira de Profissional de Enfermagem;”.

Art. 2º - A alínea “b” do inciso IV do art. 11 da Lei nº 15.462, de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentada,
ao inciso VI do mesmo artigo, a seguinte alínea “d”:

“Art. 11 - (...)
IV - (...)
b) pós-graduação “lato sensu”, para ingresso no nível III;
(...)
VI - (...)
d) pós-graduação “lato sensu”, para ingresso no nível VI;”.
Art. 3º - Ficam extintos, no quadro de pessoal da Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig:
I - 590 (quinhentos e noventa) cargos da carreira de Analista de

Gestão e Assistência à Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 2005;
II - 1.135 (mil cento e trinta e cinco) cargos da carreira de Técnico

Operacional de Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 2005.
Parágrafo único - Tendo em vista o disposto no “caput” deste artigo,

o quantitativo de cargos de provimento efetivo das carreiras de
Técnico Operacional da Saúde e Analista de Gestão e Assistência à
Saúde, constante nos itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.462,
de 2005, passa a ser, respectivamente, de dois mil duzentos e setenta
e seis e mil duzentos e oitenta.

Art. 4º - Ficam criados mil setecentos e vinte e cinco cargos da
carreira de Profissional de Enfermagem, instituída pela Lei nº 15.462,
de 2005, com lotação no quadro de pessoal da Fundação Hospitalar
do Estado de Minas Gerais - Fhemig.

Parágrafo único -Tendo em vista o “caput”, o quantitativo de cargos
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de provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem,
constante no item I.2.4 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, passa a
ser de cinco mil seiscentos e trinta e quatro.

Art. 5º - O ocupante do cargo de Assistente Técnico de Hematologia
e Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 2005, pertencente
à categoria profissional de Técnico de Patologia Clínica, que cumpre
jornada de trabalho de trinta e duas horas semanais, passará a
cumprir jornada de trabalho de trinta horas semanais.

§ 1º - O servidor a que se refere o “caput” deste artigo será
posicionado na tabela salarial correspondente à jornada de trinta
horas semanais, no nível e no grau aos quais corresponda vencimento
básico imediatamente superior ao vencimento básico percebido pelo
servidor na data de publicação desta lei.

§ 2º - O posicionamento de que trata o § 1º terá vigência a partir da
data de publicação desta lei.

§ 3º - Na hipótese em que a aplicação do disposto no § 1º implicar
mudança do nível de posicionamento do servidor na carreira, a
efetivação do referido posicionamento somente ocorrerá mediante
comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível em que o
servidor for posicionado.

§ 4º - O servidor a que se refere o “caput” deste artigo será
nominalmente identificado por resolução conjunta do presidente da
Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais -
Hemominas - e do Secretário de Estado de Saúde, para formalizar o
posicionamento na tabela correspondente à jornada de trabalho de
trinta horas semanais.

Art. 6º - Ao ocupante de cargo da carreira de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, é
facultado optar, no prazo de noventa dias contados da data de
publicação desta lei, pela carga horária de vinte e quatro ou trinta
horas semanais de trabalho, nos seguintes termos:

I - o servidor que cumpre, na data de publicação desta lei, jornada
de trabalho de vinte horas semanais poderá optar pela jornada de
vinte e quatro ou trinta horas;

II - o servidor que cumpre, na data de publicação desta lei, jornada
de trabalho de vinte e quatro horas semanais poderá optar pela
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jornada de trinta horas.
Parágrafo único - Após o término do prazo previsto no “caput” deste

artigo, a ampliação da jornada dos Médicos da Área de Hematologia e
Hemoterapia, nos termos deste artigo, ficará condicionada à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento e
Gestão.

Art. 7º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da
carreira de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia da
Fundação Ezequiel Dias - Funed, no exercício da função de Médico
do Trabalho e designado para função gratificada de que trata a Lei
Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, cumprirá,
excepcionalmente, a jornada de trabalho prevista no § 5º do art. 9º da
Lei nº 15.462, de 2005, sem prejuízo do valor da remuneração
atribuída à respectiva função gratificada.

Art. 8º - O servidor ocupante da carreira de Médico da Fhemig
designado para Função Gratificada Hospitalar de que trata o art. 11 da
Lei Delegada nº 175, de 2007, cumprirá, excepcionalmente, a jornada
de trabalho máxima da mencionada carreira, sem prejuízo do valor da
remuneração atribuída à função gratificada.

Art. 9º - O servidor ocupante da carreira de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia da Hemominas designado para função
gratificada de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007,
cumprirá, excepcionalmente, a jornada de trabalho máxima da
mencionada carreira, sem prejuízo do valor da remuneração atribuída
à função gratificada.

Art. 10 - O art. 11 da Lei Delegada nº 175, de 2007, fica acrescido do
§ 4º a seguir, e seu § 1º passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - Aplica-se às funções gratificadas de que trata este artigo o

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º desta lei.
(...)
§ 4º - São atribuições das Funções Gratificadas de que trata este

artigo as funções de chefia, assessoramento técnico ou especializado,
supervisão e coordenação de atividades, projetos e programas da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 11 - Fica assegurado o acréscimo sobre o vencimento básico de
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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 Clínica e 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", 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.

Art. 12 - Fica facultada a opção pela jornada de trabalho de trinta
horas semanais aos seguintes servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo das carreiras de Profissional de Enfermagem,
Analista de Gestão e Assistência à Saúde e Técnico Operacional da
Saúde, de que trata a Lei n° 15.462, de 2005:

I - o servidor posicionado nos níveis IV a VII da carreira de
Profissional de Enfermagem que cumpre, na data de publicação desta
lei, jornada de trabalho de vinte horas semanais;

II - o servidor ocupante da carreira de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde que cumpre, na data de publicação desta lei,
jornada de trabalho de doze ou vinte horas semanais;

III - o servidor ocupante da carreira de Técnico Operacional de
Saúde que cumpre, na data de publicação desta lei, jornada de
trabalho de dezesseis horas semanais.

Parágrafo único - A ampliação de jornada dos servidores de que
trata o “caput” deste artigo fica condicionada à adoção de medida de
compensação financeira por parte da administração pública e à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão
e Finanças.

Art. 13 - As tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de
Atividades da Saúde de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, constantes
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no Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º
de janeiro de 2008, na forma do Anexo I desta lei.

§ 1º - Dos valores da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, a
que se refere a Lei nº 15.787, de 2005, percebidos pelos servidores
das carreiras de que trata o “caput” deste artigo, será deduzido, no
todo ou em parte, o acréscimo ao vencimento básico decorrente da
aplicação das tabelas de que trata o "caput" deste artigo.

§ 2º - Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor
integral da VTI, o servidor deixará de percebê-la.

Art. 14 - O “caput” do art. 8º da Lei nº 15.786, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8° - Farão jus à VTI os servidores que ingres sarem em cargo de
provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde,
instituídas pela Lei n° 15.462, de 2005, na forma d o Anexo II desta lei,
nas seguintes condições:

I - valores constantes no item II.1 para os ingressos entre 1° de
setembro de 2005 e 30 junho de 2006;

II - valores constantes no item II.2 para os ingressos entre 1° de
julho de 2006 e 31 de dezembro de 2007;

III - valor constante no item II.3 para ingressos a partir de 1º de
janeiro de 2008.”.

Art. 15 - O Anexo II da Lei nº 15.786, de 2005, fica acrescido do item
II.3, e os títulos dos itens II.1 e II.2 do referido anexo passam a vigorar
com a seguinte redação:

“II.1 - Vigência: para ingressos entre 1° de setemb ro de 2005 e 30
junho de 2006.

(...)
II.2 - Vigência: para ingressos entre 1° de julho d e 2006 e 31 de

dezembro de 2007.
(...)
II.3 - Vigência: para ingressos a partir de 1º de janeiro de 2008.
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia – nível

intermediário, da Hemominas:
vinte e quatro horas semanais – função de Técnico de Patologia

Clínica: R$11,18 (onze reais e dezoito centavos).”.
Art. 16 - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei nº 15.462, de 2005,
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os seguintes incisos XVIII e XIX:
“Art. 1º - (...)
XVIII - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
XIX – Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 17 - Os incisos IV e V do art. 3º da Lei nº 15.462, de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º - (...)
IV - na Funed, cargos das carreiras de:
a) Técnico de Saúde e Tecnologia;
b) Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia;
c) Auxiliar de Saúde e Tecnologia;
V - na ESP-MG, cargos das carreiras de:
a) Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
b) Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 18 – Fica acrescentado ao art. 9º da Lei nº 15.462, de 2005, o

seguinte inciso V:
“Art. 9º - (...)
V - servidores lotados na ESP-MG:
a) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de

Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
b) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de

Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 19 – Fica acrescentado ao art. 11 da Lei nº 15.462, de 2005, o

seguinte inciso VII, passando o inciso I a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 11 - (...)
I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de

Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico
de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e
Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde:

(...)
VII - para a carreira de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde:
a) nível superior, para ingresso no nível I;
b) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível III;
c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível IV;
d) doutorado, para ingresso no nível V.”.
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Art. 20 - 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.”.
Art. 21 - 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 nos 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:”.

Art. 22 - 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"
deste artigo.”.

Art. 23 - 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.”.

Art. 24 - A Lei nº 17.351, de 2008, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 10-A:

“Art. 10-A - Ficam convalidados todos os pagamentos, benefícios e
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adicionais efetuados a servidores da Fhemig, a título de
complementação de jornada de trabalho, a partir de dezembro de
1992 até a data de publicação desta lei.”.

Art. 25 - O inciso III do art. 13 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)
III - ao ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de

função pública de órgão ou entidade municipal, estadual ou federal
integrante do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 26 - O § 2º do art. 16 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - (...)
§ 2º - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,

computados anualmente, serão convertidos em pontuação, conforme
previsto em regulamento, para aferição dos valores individuais dos
prêmios de que trata o art. 15.”.

Art. 27 - Os incisos IV e VI do art. 20 da Lei n° 1 3.317, de 24 de
setembro de 1999, com a redação dada pelo art. 5° d a Lei n° 15.474,
de 28 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20 - (...)
IV - o ocupante de função ou cargo de direção, assessoramento e

coordenação das ações de vigilância à saúde, lotado na Secretaria de
Estado de Saúde, nas Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos
equivalentes, no âmbito de sua competência;

(...)
VI - o servidor público integrante do Sistema Único de Saúde,

designado para o exercício de atividade de regulação da assistência à
saúde, de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e ambiental
ou da auditoria assistencial do SUS.".

Art. 28 - Ficam transformados trinta e quatro cargos da carreira de
Técnico de Saúde e Tecnologia, instituída pela Lei n° 15.462, de 2005,
lotados na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais -
ESP-MG, em trinta e quatro cargos da carreira de Técnico em
Educação e Pesquisa em Saúde.

Art. 29 - Ficam transformados trinta e três cargos da carreira de
Analista de Saúde e Tecnologia, instituída pela Lei n° 15.462, de 13
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de janeiro de 2005, lotados na ESP-MG, em trinta e três cargos da
carreira de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.

Art. 30 - Ficam extintos, no quadro de pessoal da SES:
I - quarenta cargos da carreira de Técnico de Atenção à Saúde,

instituída pela Lei nº 15.462, de 2005;
II - 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" deste artigo, 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 mil setecentos e cinqüenta
e oito e dois mil quatrocentos e sessenta e cinco.

Art. 31 - Ficam criados trinta cargos da carreira de Técnico em
Educação e Pesquisa em Saúde, com lotação no quadro de pessoal
da ESP-MG.

Art. 32 - Ficam criados oitenta e sete cargos da carreira de Analista
em Educação e Pesquisa em Saúde, com lotação no quadro de
pessoal da ESP-MG.

Art. 33 - Em função das transformações e criações de cargos de que
tratam os arts 27, 28, 30 e 31, a quantidade de cargos das carreiras
de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e de Analista em
Educação e Pesquisa em Saúde, constante nos itens I.5.1 e I.5.2 do
Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, com a redação da da por esta lei,
passa a ser, respectivamente, de sessenta e quatro e cento e vinte.

Art. 34 - Os dois cargos correspondentes às funções públicas da
carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia, cujos detentores tenham
ou não sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos pela
Emenda à Constituição nº. 49, de 13 de junho de 2001, ficam
transformados em dois cargos da carreira de Técnico em Educação e
Pesquisa em Saúde, lotados na ESP-MG.

Art. 35 - Os dois cargos correspondentes às funções públicas da
carreira de Analista de Saúde e Tecnologia, cujos detentores tiverem
sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos pela Emenda
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à Constituição nº. 49, de 2001, ficam transformados em dois cargos da
carreira de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, lotados na
ESP-MG.

Art. 36 - O cargo de Analista de Saúde e Tecnologia, instituído pela
Lei n° 15.462, de 2005, lotado na Funed, passa a de nominar-se
Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia.

Parágrafo único - Fica substituído, no texto da Lei n° 15.462, de
2005, e em seus anexos, o termo “Analista de Saúde e Tecnologia”
por “Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia”.

Art. 37 - Ficam convalidados os atos de transferência e opção para
os cargos efetivos ou função pública da Fhemig, ocorridos no período
de 1990 a 1992, dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde ou
da Fundação Ezequiel Dias – Funed – correspondentes à natureza do
cargo/função originária desses servidores e que para essa finalidade
foram exonerados ou dispensados do cargo efetivo ou função pública.

§ 1º - Os servidores de que trata este artigo serão posicionados na
Fhemig na forma dos arts. 10, 12 e 13 da Lei nº 15.786, de 27 de
outubro de 2005.

§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos inativos
e aos beneficiários dos servidores que fizeram a opção a que se
refere o “caput”.

Art. 38 - Os cargos transformados, extintos e criados por esta lei
serão identificados em decreto.

Art. 39 - O item I.5 do Anexo I da Lei n.º 15.462, de 2005, passa a
vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 40 – O item II.5 do Anexo II da Lei n.º 15.462, de 2005, passa a
vigorar na forma do Anexo III desta lei.

Art. 41 - A tabela constante no Anexo III da Lei n.º 15.462, de 2005,
passa a vigorar na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 42 - Os itens I.4 do Anexo I e II.4 do Anexo II da Lei n° 15.462,
de 2005, passam a denominar-se, respectivamente, “I.4 – Funed” e
“II.4 – Funed”.

Art. 43 - Ficam revigorados os itens I.4.1 e II. 4.1 da Lei n° 15.462,
de 13 de janeiro de 2005, revogados pela Lei Delegada n° 135, de 25
de janeiro de 2007.

Art. 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
(a que se refere o art. 14 da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do
Grupo de Atividades de Saúde

I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES
  * -  A tabela referente ao subitem I.1.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio
à Gestão e Atenção à Saúde - carga horária: 30 Horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.
  * -  A tabela referente ao subitem I.1.2 - Carreira de Técnico de
Gestão de Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.
  * -  A tabela referente ao subitem I.1.2 - Carreira de Técnico de
Gestão de Saúde - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.
  * -  A tabela referente ao subitem I.1.3. Carreira de Técnico de
Atenção à Saúde  -carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.
  * -  A tabela referente ao subitem I.1.4 - Carreira de Analista de
Atenção à Saúde - carga horária: 30 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.
  * -  A tabela referente ao subitem I.1.5 - Carreira de Especialista em
Políticas de Gestão de Saúde - carga horária: 30 Horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.
  * -  A tabela referente ao subitem I.1.5 - Carreira de Especialista em
Políticas de Gestão de Saúde - carga horária: 40 Horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig
* -  A tabela referente ao subitem I.2.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio

da Saúde - Carga Horária: 30 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 16 Horas (Técnico de Patologia
Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.



483

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 30 Horas (Técnico de Patologia
Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 40 Horas (Técnico de Patologia
Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.3 - Analista  de Gestão e
Assistência à Saúde - carga horária: 12 Horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.3 - Analista  de Gestão e
Assistência à Saúde - carga horária: 20 Horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.3 - Analista  de Gestão e
Assistência à Saúde - carga horária: 30 Horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.3 - Analista  de Gestão e
Assistência à Saúde - carga horária: 40 Horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 20 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem 1.2.5 - Médico - carga horária: 12
Horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem 1.2.5 - Médico - carga horária: 24
Horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas
* -  A tabela referente ao  subitem I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e

Hemoterapia - carga horária: 30 Horas foi publicada no “Diário do
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Legislativo” de 11.6.2008.
* -  A tabela referente ao  subitem I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e

Hemoterapia - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 24 Horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 30 Horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 40 Horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.3 - Analista de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 30 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.3 - Analista de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 20 Horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 24 Horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 30 Horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed
* -  A tabela referente ao  subitem I.4.1 - Auxiliar de Saúde e

Tecnologia - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.4.2 - Técnico de Saúde e
Tecnologia - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem 1.4.3 - Analista e Pesquisador de



485

Saúde e Tecnologia - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.6.2008.

I.5 - Tabelas de Vencimento das Carreiras Escola de Saúde Pública
do Estado de Minas Gerais - ESP-MG

* -  A tabela referente ao  subitem I.5.1 -Técnico em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.6.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 30 da Lei n° , de de de 200 8)

"ANEXO I
(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 38, 39, 42, 44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde
(...)
I.5 - ESP
* -  A tabela referente ao  subitem I.5.1 - Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde - Carga horária de trabalho: 40 horas semanais
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao  subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária de trabalho: 40 horas semanais foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 31 da Lei n° , de de de 200 8)

"ANEXO II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras
do Grupo de Atividades de Saúde

(...)
II.5 - ESP
II.5.1 - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde: exercer

atividades de suporte técnico e administrativo nas áreas de gestão,
planejamento, elaboração, análise, avaliação, execução, coordenação
e controle de programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento
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educacional em saúde, bem como executar atividades correlatas na
respectiva área de formação técnico-profissional, compatíveis com o
nível intermediário de escolaridade, no âmbito de atuação da ESP.

II.5.2 - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde: realizar
pesquisas de desenvolvimento científico e tecnológico, executar
atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo da saúde
pública, bem como executar atividades técnicas e administrativas na
respectiva área de formação profissional, compatíveis com o nível
superior de escolaridade, no âmbito de atuação da ESP.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 32 da Lei n° , de de de 200 8)

"ANEXO III
(a que se refere o § 5º do art. 49 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de

2005)
Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda Nº

49/2001 e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo de
Atividades de Saúde

Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Durval Ângelo - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007

(Redação do Vencido)
Altera as Leis nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.786, de 27

de outubro de 2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro 2007, e
dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As alíneas “c” e “d” do inciso II do art. 9º da Lei nº 15.462, de

13 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º - (...)
II - servidores lotados na Fhemig:
(...)
c) vinte, trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos de

nível superior da carreira de Profissional de Enfermagem conforme
definido no edital do concurso público;

d) trinta horas ou quarenta horas para os ocupantes de cargos de
nível intermediário da carreira de Profissional de Enfermagem;”.
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(...)
Art. 2º - A alínea “b” do inciso IV do art. 11 da Lei nº 15.462, de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - (...)
IV - (...)
b) pós-graduação “lato sensu”, para ingresso no nível III;”
(...)
Art. 3º - Fica acrescida a seguinte alínea “d” ao inciso VI do art. 11

da Lei nº 15.462, de 2005:
“Art. 11 - (...)
VI - (...)
d) pós-graduação “lato sensu”, para ingresso no nível VI;”.
Art. 4º - Ficam extintos, no quadro de pessoal da Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -:
I - 590 (quinhentos e noventa) cargos da carreira de Analista de

Gestão e Assistência à Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 2005;
II - 1.135 (mil cento e trinta e cinco) cargos da carreira de Técnico

Operacional de Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 2005.
Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo

de cargos de provimento efetivo das carreiras de Técnico Operacional
da Saúde e Analista de Gestão e Assistência à Saúde, constante nos
itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, passa a ser,
respectivamente, de 2.276 (dois mil duzentos e setenta e seis) e 1.280
(mil duzentos e oitenta).

Art. 5º - Ficam criados 1.725 (mil setecentos e vinte e cinco) cargos
da carreira de Profissional de Enfermagem, instituída pela Lei nº
15.462, de 2005, com lotação no quadro de pessoal da Fhemig.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos de provimento efetivo da carreira de Profissional de
Enfermagem, constante no item I.2.4 do Anexo I da Lei nº 15.462, de
2005, passa a ser de cinco mil seiscentos e trinta e quatro.

Art. 6º - O ocupante do cargo de Assistente Técnico de Hematologia
e Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 2005, pertencente
à categoria profissional de Técnico de Patologia Clínica, que cumpre
jornada de trabalho de trinta e duas horas semanais, será posicionado
na tabela salarial correspondente à jornada de trinta horas semanais,
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no nível e grau cujo valor for imediatamente superior ao do
vencimento básico percebido na data de publicação desta lei.

§ 1º - O posicionamento de que trata o “caput” terá vigência a partir
da data de publicação desta lei.

§ 2º - O servidor a que se refere o “caput” passará a cumprir jornada
de trabalho de trinta horas semanais.

§ 3º - Na hipótese em que a aplicação do disposto no “caput”
implicar mudança do nível de posicionamento do servidor na carreira,
a efetivação do referido posicionamento somente ocorrerá mediante
comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível em que for
posicionado.

§ 4º - O servidor a que se refere o “caput” será nominalmente
identificado por resolução conjunta do presidente da Fundação Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais e do Secretário de
Estado de Saúde, para formalizar o posicionamento na tabela
correspondente à jornada de trabalho de trinta horas semanais.

Art. 7º - Ao ocupante de cargo da carreira de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, é
facultado optar, no prazo de noventa dias contados da data de
publicação desta lei, pela carga horária de vinte e quatro ou trinta
horas semanais de trabalho, nos seguintes termos:

I - o servidor que cumpre atualmente a jornada de trabalho de vinte
horas semanais poderá optar pela jornada de vinte e quatro ou trinta
horas;

II - o servidor que cumpre atualmente a jornada de trabalho de vinte
e quatro horas semanais poderá optar pela jornada trinta horas.

Parágrafo único - Após o término do prazo previsto no “caput”, a
ampliação da jornada dos Médicos da Área de Hematologia e
Hemoterapia, nos termos deste artigo, ficará condicionada à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento e
Gestão.

Art. 8º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da
carreira de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia da Funed,
em exercício da função de Médico do Trabalho e designado para
função gratificada de que trata a Lei Delegada nº 175, de 2007,
cumprirá, excepcionalmente, a jornada de trabalho prevista no § 5º do
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art. 9º da Lei nº 15.462, de 2005, sem prejuízo do valor da
remuneração atribuída à respectiva função gratificada.

Art. 9º - O servidor ocupante da carreira de Médico da Fhemig
designado para Função Gratificada Hospitalar de que trata o art. 11 da
Lei Delegada nº 175, 26 de janeiro de 2007, cumprirá,
excepcionalmente, a jornada de trabalho máxima da mencionada
carreira, sem prejuízo do valor da remuneração atribuída à função
gratificada.

Art. 10 - O servidor ocupante da carreira de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia da Hemominas designado para função
gratificada de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007,
cumprirá, excepcionalmente, a jornada de trabalho máxima da
mencionada carreira, sem prejuízo do valor da remuneração atribuída
à função gratificada.

Art. 11 - O art. 11 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,
fica acrescido do § 4º e o seu § 1º passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - Aplica-se às funções gratificadas de que trata este artigo o

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º desta lei.
(...)
§ 4º - São atribuições das Funções Gratificadas de que tratam este

artigo, as funções de chefia, assessoramento técnico ou
especializado, supervisão e coordenação de atividades, projetos e
programas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 12 - O art. 21 da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 - Fica assegurado um acréscimo de 15% (quinze por cento)
sobre o vencimento básico, pago a título de abono de serviços de
emergência aos servidores das carreiras de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde, nas funções de Psicólogo, Assistente Social,
Fisioterapeuta, Bioquímico, Biólogo e Odontólogo com especialização
em cirurgia buco-maxilo-facial; de Técnico Operacional da Saúde, nas
funções de Técnico de Radiologia, Técnico de Patologia Clínica e
Auxiliar Administrativo; de Auxiliar de Apoio da Saúde, nas funções de
Auxiliar Técnico de Radiologia, Auxiliar de Patologia Clínica e Porteiro;
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de Médico e de Profissional de Enfermagem, instituídas pela Lei n°
15.462, de 2005, em efetivo exercício nas unidades da Fhemig
relacionadas em regulamento.”.

Art. 13 - Fica facultada a opção pela jornada de trabalho de trinta
horas semanais aos seguintes servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo das carreiras de Profissional de Enfermagem,
Analista de Gestão e Assistência à Saúde e Técnico Operacional da
Saúde, de que trata a Lei n� 15.462, de 2005:

I - o servidor posicionado nos níveis IV a VII da carreira de
Profissional de Enfermagem que cumpre, na data de publicação desta
lei, jornada de trabalho de vinte horas semanais;

II - o servidor ocupante da carreira de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde que cumpre, na data de publicação desta lei,
jornada de trabalho de doze ou vinte horas semanais;

III - o servidor ocupante da carreira de Técnico Operacional de
Saúde que cumpre, na data de publicação desta lei, jornada de
trabalho de dezesseis horas semanais.

Parágrafo único - A ampliação de jornada dos servidores de que
trata o “caput” fica condicionada à adoção de medida de
compensação financeira por parte de administração pública e à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão
e Finanças.

Art. 14 - As tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de
Atividades da Saúde de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, constantes
no Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, passam a vigorar a partir de 1º
de janeiro de 2008, na forma do Anexo I desta lei.

§ 1º - Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 2005,
percebidos pelos servidores das carreiras de que trata o “caput”, será
deduzido, no todo ou em parte, o acréscimo ao vencimento básico
decorrente da aplicação das tabelas de que trata o "caput" deste
artigo.

§ 2º - Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor
integral da VTI, o servidor deixará de percebê-la.

Art. 15 - O art. 8º da Lei nº 15.786, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 8° – Farão jus à VTI os servidores que ingres sarem em cargo
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de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde,
instituídas pela Lei n° 15.462, de 2005, na forma d o Anexo II desta lei,
nas seguintes situações:

I - valores constantes no item II.1 para os ingressos entre 1° de
setembro de 2005 e 30 junho de 2006;

II - valores constantes no item II.2 para os ingressos entre 1° de
julho de 2006 e 31 de dezembro de 2007;

III - valor constante no item II.3 para ingressos a partir de 1º de
janeiro de 2008.”.

Art. 16 - O Anexo II da Lei nº 15.786, de 2005, fica acrescido do item
II.3, e os títulos dos itens II.1 e II.2 do referido anexo passam a vigorar
com a seguinte redação:

“II.1 - Vigência: para ingressos entre 1° de setemb ro de 2005 e 30
junho de 2006

(...)
II.2 - Vigência: para ingressos entre 1° de julho d e 2006 e 31 de

dezembro de 2007
(...)
II.3 - Vigência: para ingressos a partir de 1º de janeiro de 2008
Carreira de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia –

nível intermediário, da Hemominas:
24 (vinte e quatro) horas semanais - função de Técnico de Patologia

Clínica: R$ 11,18 (onze reais e dezoito centavos).”.
Art. 17 - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei nº 15.462, de 2005,

os seguintes incisos XVIII e XIX:
“Art. 1º - (...)
XVIII - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
XIX - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 18 - Os incisos IV e V do art. 3º da Lei nº 15.462, de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º - (...)
IV - na Funed, cargos das carreiras de:
a) Técnico de Saúde e Tecnologia;
b) Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia;
c) Auxiliar de Saúde e Tecnologia.
V - na ESP/MG, cargos das carreiras de:
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a) Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
b) Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 19 - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei nº 15.462, de 2005, o

seguinte inciso V:
“Art. 9º- (...)
V - servidores lotados na ESP/MG:
a) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de

Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
b) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de

Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 20 - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei nº 15.462, de 2005, o

seguinte inciso VII, passando o inciso I a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 11 - (...)
I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de

Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico
de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e
Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde:

(...)
VII - para a carreira de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde:
a) nível superior, para ingresso no nível I;
b) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível III;
c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível IV;
d) doutorado, para ingresso no nível V;”.
Art. 21 - Ficam transformados trinta e quatro cargos da carreira de

Técnico de Saúde e Tecnologia, instituída pela Lei n° 15.462, de 2005,
lotados na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, em
trinta e quatro cargos da carreira de Técnico em Educação e Pesquisa
em Saúde.

Art. 22 - Ficam transformados trinta e três cargos da carreira de
Analista de Saúde e Tecnologia, instituída pela Lei n° 15.462, de 13
de janeiro de 2005, lotados na Escola de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais, em trinta e três cargos da carreira de Analista em
Educação e Pesquisa em Saúde.

Art. 23 - Ficam extintos, no quadro de pessoal da SES:
I - quarenta cargos da carreira de Técnico de Atenção à Saúde,



493

instituída pela Lei nº 15.462, de 2005;
II - quarenta 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 das extinções 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 nos itens I.1.2 e I.1.5 do Anexo I da Lei n° 15.462, de
2005, passa a ser, respectivamente, de mil setecentos e cinqüenta e
oito e dois mil quinhentos e cinco.

Art. 24 - Ficam criados trinta cargos da carreira de Técnico em
Educação e Pesquisa em Saúde, com lotação no quadro de pessoal
da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG.

Art. 25 - Ficam criados quarenta 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.

Art. 26 - Em razão das transformações e criações de cargos de que
tratam os artigos 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 nos itens I.5.1 e I.5.2 do
Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a ser, res pectivamente, de
sessenta e quatro e oitenta.

Art. 27 - Os 2 (dois) cargos correspondentes às funções públicas da
carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia, cujos detentores tenham
ou não sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos pela
Emenda à Constituição nº 49, de 13 de junho de 2001, ficam
transformados em dois cargos da carreira de Técnico em Educação e
Pesquisa em Saúde, lotados na Escola de Saúde Pública do Estado
de Minas Gerais - ESP/MG.

Art. 28 - Os dois cargos correspondentes às funções públicas da
carreira de Analista de Saúde e Tecnologia, cujos detentores tiverem
sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos pela Emenda
à Constituição nº 49, de 2001, ficam transformados em dois cargos da
carreira de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, lotados na
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Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG.
Art. 29 - O cargo de Analista de Saúde e Tecnologia, da Funed,

passa a denominar-se Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia.
Art. 30 - Os cargos transformados, extintos e criados por esta lei

serão identificados em decreto.
Art. 31 - O item I.5 do Anexo I da Lei n.º 15.462, de 2005, passa a

vigorar na forma do Anexo II desta lei.
Art. 32 - O item II.5 do Anexo II da Lei n.º 15.462, de 2005, passa a

vigorar na forma do Anexo III desta lei.
Art. 33 - A tabela constante no Anexo III da Lei n.º 15.462, de 2005,

passa a vigorar na forma do Anexo IV desta lei.
Art. 34 - Ficam revigorados os itens I.4.1 e II. 4.1 da Lei n° 15.462,

de 13 de janeiro de 2005, revogados pela Lei Delegada n° 135, de 25
de janeiro de 2007.

Art. 35 - Os itens I.4 do Anexo I e II.4 do Anexo II da Lei n° 15.462,
de 2005, passam a denominar-se, respectivamente, “I.4 - Funed” e
“II.4 - Funed”.

Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de 2008)
“ANEXO I

(a que se refere o art. 15 da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)
Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do

Grupo de Atividades de Saúde
I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES
* -  A tabela referente ao subitem I.1.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio

à Gestão e Atenção à Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.2 - Carreira de Técnico de
Gestão de Saúde -carga horária: 30 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.2 - Carreira de Técnico de
Gestão de Saúde -carga horária: 40 Horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.3 - Carreira de Técnico de
Atenção à Saúde -carga horária: 30 Horas foi publicada no “Diário do
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Legislativo” de 11.6.2008.
* -  A tabela referente ao subitem I.1.4 - Carreira de Analista de

Atenção à Saúde -carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.5 - Carreira de Especialista em
Políticas de Gestão de Saúde - carga horária: 30 Horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

 * -  A tabela referente ao subitem I.1.5 - Carreira de Especialista em
Políticas de Gestão de Saúde - carga horária: 40 Horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig
* -  A tabela referente ao subitem I.2.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio

da Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 16 horas (Técnico de Patologia
Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

 * -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 30 horas (Técnico de Patologia
Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 40 horas (Técnico de Patologia
Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista de Gestão e
Assistência à Saúde - carga horária: 12 Horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista de Gestão e
Assistência à Saúde - carga horária: 20 Horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista de Gestão e
Assistência à Saúde - carga horária: 30 Horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista de Gestão e
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Assistência à Saúde - carga horária: 40 Horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 20 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.5 - Médico - carga horária: 12
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.5 - Médico - carga horária: 24
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas
* -  A tabela referente ao subitem I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e

Hemoterapia - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 24 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 30 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 40 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.3 - Analista de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.3 - Analista de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
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Legislativo” de 11.6.2008.
* -  A tabela referente ao subitem I.3.4 - Médico da Área de

Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 20 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 24 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 30 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed
* -  A tabela referente ao subitem I.4.1 - Auxiliar de Saúde e

Tecnologia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.4.2 - Técnico de Saúde e
Tecnologia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem 1.4.3 - Analista e Pesquisador de
Saúde e Tecnologia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.6.2008.

I.5 - Tabelas de Vencimento das Carreiras Escola de Saúde Pública
do Estado de Minas Gerais - ESP-MG

* -  A tabela referente ao subitem I.5.1 - Técnico em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.6.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 30 da Lei nº , de de de 2007)

"ANEXO I
(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 38, 39, 42, 44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde
..........
I.5 - Esp
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* -  A tabela referente ao subitem I.5.1 - Técnico em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária de trabalho: 40 horas semanais foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

* -  A tabela referente ao subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária de trabalho: 40 horas semanais foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 11.6.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 31 da Lei nº de de de 2007)

"ANEXO II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras
do Grupo de Atividades de Saúde

..........
II.5 - Esp
II.5.1 - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde: exercer

atividades de suporte técnico e administrativo nas áreas de gestão,
planejamento, elaboração, análise, avaliação, execução, coordenação
e controle de programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento
educacional em saúde, bem como executar atividades correlatas na
respectiva área de formação técnico-profissional, compatíveis com o
nível intermediário de escolaridade no âmbito de atuação da ESP.

II.5.2 - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde: realizar
pesquisas de desenvolvimento científico e tecnológico, executar
atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo da saúde
pública, bem como executar atividades técnicas e administrativas na
respectiva área de formação profissional, compatíveis com o nível
superior de escolaridade, no âmbito de atuação da ESP.

ANEXO IV
(a que se refere o art. 32 da Lei nº , de de de 2007)

"ANEXO III
(a que se refere o § 5º do art. 49 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de

2005)
  * -  A tabela referente ao Quantitativo dos Cargos Resultantes de
Efetivação pela Emenda Nº 49/2001 e das Funções Públicas não
Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 11.6.2008.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.271/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.271/2008, de autoria do Deput ado Adalclever

Lopes, que declara de utilidade pública o Corpo de Bombeiros
Voluntários de Caratinga, 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° 2.271/2008
Declara de utilidade pública a entidade Corpo de Bombeiros

Voluntários de Caratinga, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Corpo de

Bombeiros Voluntários de Caratinga, com sede no Município de
Caratinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.291/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.291/2008, de autoria do Deput ado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac - de Caratinga, 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° 2.291/2008
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Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados - Apac - de Caratinga, 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 Caratinga, com
sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008
Presidência do Deputado Sávio Souza Cruz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 220, 221, 222,
223, 224, 225 e 226/2008 (encaminhando expediente relativo ao
Regime Especial de Tributação concedido ao setor comercial
atacadista e distribuidor e os Projetos de Lei nºs 2.451, 2.452, 2.453,
2.454, 2.455 e 2.456/2008, respectivamente) do Governador do
Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.457 a 2.472/2008 - Projeto de
Resolução nº 2.473/2008 - Requerimentos nºs 2.571 a 2.577/2008 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Célio Moreira e Eros
Biondini - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio
- Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz
- Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Sávio Souza Cruz) - Às 14h13min, a
lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2ª- Secretária “ad hoc”,

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

Correspondência
- O Deputado Inácio Franco, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
“MENSAGEM Nº 220/2008*

Belo Horizonte, 5 de junho 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 segmento comercial atacadista e distribuidor, contra
tratamento fiscal diferenciado concedido pelos Estados do Espírito
Santo, Bahia, Goiás, Pernambuco e Rio de Janeiro e pelo Distrito
Federal.

A medida que ora se adota resultará em fomento para o setor
atacadista e distribuidor mineiro, tanto nas aquisições internas, como
nas saídas dos produtos de revenda, sem perda de competitividade
para o setor.

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
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Lei 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 dessa 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, os Estados do Espírito Santo, Bahia, Goiás,
Pernambuco e Rio de Janeiro e o Distrito Federal concederam
tratamento fiscal diferenciado ao segmento comercial atacadista e
distribuidor daquelas unidades da Federação, instituído,
respectivamente, pelo inciso XXI do art. 107 do RICMS/ES, pelo art. 2º
do Decreto nº 7.799/2000, pelo art. 11 do Anexo IX do Decreto nº
4.852/1977, pelos arts. 9º e 10 do Decreto nº 21.959/1999, pelo art. 5º
do Decreto nº 37.209/2005 e pelo Decreto nº 20.322/1999.

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, e até mesmo dilatação de prazo para recolhimento do
ICMS devido.

Prevê ainda, o benefício fiscal, na concessão de crédito presumido,
resultando, na prática, em venda dos produtos para contribuintes
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estabelecidos em outras unidades da Federação com pagamento a
menor de ICMS para o Estado de origem e, por conseguinte, com
preço menor do que aquele praticado pelos contribuintes localizados
no Estado onde o contribuinte (fornecedor) irá vender seu produto.

Em síntese, os benefícios fiscais consistem na desoneração do
ICMS para contribuintes estabelecidos naqueles Estados, implicando
preços menores do que aqueles praticados pelos contribuintes
mineiros, impossibilitando-os de concorrer com os fornecedores
localizados em outros Estados.

Provocada por empresas mineiras do setor comercial atacadista e
distribuidor, que relataram perda de competitividade em razão dos
benefícios fiscais supramencionados, a Secretaria de Estado de
Fazenda, mediante Regimes Especiais de Tributação (RET),
concedeu diferimento parcial, do pagamento do ICMS incidente nas
saídas de mercadorias promovidas por contribuinte mineiro com
destino àqueles atacadistas e distribuidores, de modo que a carga
tributária resulte em 12% (doze por cento) e que as mercadorias
adquiridas sejam utilizadas, exclusivamente, para comercialização; e
crédito presumido, nas saídas em operação interna, de modo que a
carga tributária efetiva resulte em 3% (três por cento).

Tal medida resultará em fomento do setor atacadista e distribuidor
mineiro, tanto nas aquisições internas, como nas saídas dos produtos
de revenda, sem perda de competitividade para o setor.

A medida adotada pela Secretaria de Estado de Fazenda vai ao
encontro do disposto no art. 225 da Lei 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 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 aos
benefícios fiscais previstos nos Estados do Espírito Santo, Bahia,
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Goiás, Pernambuco e Rio de Janeiro e pelo Distrito Federal através do
inciso XXI do art. 107 do RICMS/ES, pelo art. 2º do Decreto nº
7.799/2000, pelo art. 11 do Anexo IX do Decreto nº 4.852/1977, pelos
arts. 9º e 10 do Decreto nº 21.959/1999, pelo art. 5º do Decreto nº
37.209/2005 e pelo Decreto nº 20.322/1999, respectivamente.

É importante salientar que em observância ao disposto no art. 14 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, estudos
realizados pela Superintendência de Arrecadação e Informações
Fiscais, desta Secretaria de Estado de Fazenda, apontam um impacto
positivo da ordem de R$23,8 milhões para o segmento atacadista com
predominância de alimentos e perda de aproximadamente R$8,4
milhões para o segmento atacadista sem predominância de alimentos,
contudo há que se deduzir a hipótese consistente de sua provável
neutralização, tendo em vista a expectativa de crescimento das
compras e vendas internas deste segmento, fundada na equalização
das “alíquotas” internas e interestaduais.

A relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais
elas incidirão serão enviadas a essa Casa na forma e no prazo
previsto no § 6º do art. 225 da Lei 6.763/75.

Belo Horizonte, 16 de maio 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.

“MENSAGEM Nº 221/2008*
Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Teófilo Otôni.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
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destina ao funcionamento da “Praça de Esportes”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.451/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Teófilo Otôni o imóvel situado no Lugar denominado “Baixinha”,
constituído pela área de 12.755,00m², registrado sob o nº 25.469, fls.
35v, Livro nº 3-AB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Teófilo Otoni, em 25 de junho de 1953.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao
funcionamento da Praça de Esportes, e a parte remanescente destina-
se à regularização da área, a ser efetivada pelo Município de Teófilo
Otôni.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com texto original.
“MENSAGEM Nº 222/2008*

Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Medina.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina ao funcionamento da Escola Municipal Santo Antônio.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.452/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Medina o imóvel

que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Medina o imóvel situado na Fazenda Santo Antônio, no Município de
Medina, constituído pela área de 10.000,00 m², registrado sob o nº
2697, Livro 3-F, fls. 21, em 22/05/1970, no Cartório de Registros de
Imóveis da Comarca de Pedra Azul.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao
funcionamento da Escola Municipal “Santo Antônio”.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 223/2008*

Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Araxá.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina ao funcionamento de escola municipal.

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

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.453/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araxá o imóvel
que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Araxá o imóvel situado na Rua Calmério Guimarães, no Município de
Araxá, constituído pela área de 1.188,00m², registrado sob o nº
20.245, Livro 3Q, fls. 285, em 29/09/1961, Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Araxá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao
funcionamento de escola municipal.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 224/2008*

Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Vargem Grande do Rio Pardo de Minas.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina à implantação de programas educacionais.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.454/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Vargem Grande
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do Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Vargem Grande do Rio Pardo de Minas o imóvel localizado na
Fazenda Água Fria, no Município de Vargem Grande do Rio Pardo de
Minas, constituído pela área de 10.000,00 m², registrado sob o nº 761,
Livro 3ª, fls. 54, em 14 de novembro de 1947, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rio Pardo de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
implantação de programas educacionais.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 225/2008*

Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do Estado
ao Município de Teófilo Otôni.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina ao funcionamento de instituições de ensino municipais.

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

Atenciosamente,
Aécio, Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.455/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni

imóveis que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Teófilo Otôni os seguintes imóveis:
I - imóvel constituído pela área de 24.000,00m², situado no lugar

denominado “Colônia Francisco Sá”, registrado sob o nº 34.170,00, fls.
264 a 265, Livro nº 3-AI, no Cartório de Registro de Imóveis de Teófilo
Otôni, em 16 de janeiro de 1961; e

II - imóvel constituído pela área de 31,22,60ha, situado no lugar
denominado “Colônia Francisco Sá”, registrado sob o nº 43.779, fls.
209 a 210, Livro nº 3-AQ, no Cartório de Registro de Imóveis de
Teófilo Otôni, em 22 de julho de 1966.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” se destinam à
instalação e ao funcionamento de instituições de ensino municipais.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 226/2008*

Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Conceição do Pará.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
inciso VI da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina ao funcionamento do centro comunitário.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.456/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição do
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Pará imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conceição do Pará imóvel situado no lugar denominado “Morro
Agudo”, no Município de Conceição do Pará, constituído pela área de
10.000,00m², registrado sob o nº 20.637, Livro nº 3-F-1, fls. 300, em
16 de junho de 1955, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao
funcionamento de centro comunitário.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.029/2008, do
Deputado Bráulio Braz.

Do Sr. Orlando Adão, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado(2), prestando informações relativas aos Requerimento n°s
1.741/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e 2.195/2008,do
Deputado Getúlio Neiva e outros.

Do Sr. Orlando Adão, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.178/2008. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.178/2008).

Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.182/2008 , da Comissão
de Segurança Pública.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (3), prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.759/2007, 2.219 e
2.220/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-
se aos respectivos projetos de lei).
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Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, informando o
valor da Receita Corrente Líquida referente ao período de maio a abril
de 2008, o qual integra o Relatório de Gestão Fiscal do 1º
quadrimestre de 2008. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.).

Do Sr. Aluísio Augusto de Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do
Ministro dos Trasportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.252/2008,da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Joab de Paula Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Frutal (2), solicitando, em atenção a representações do Vereador José
Benjamin Brito Rocha aprovadas por essa Casa Legislativa, esforços
desta Assembléia com vistas à redução das tarifas referentes ao
consumo de energia elétrica cobradas pela Cemig e ao consumo de
água e esgotamento sanitário cobradas pela Copasa-MG. ( - À
Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Júlio César Elias Cardoso, Prefeito Municipal de Patrocínio,
encaminhando cópia de ofício enviado ao Governador do Estado.

Do Sr. Valdionor Silva Matos, Presidente da Câmara Municipal de
Minas Novas, encaminhando cópia de ofício enviado à
Superintendente Regional de Ensino de Diamantina manifestando o
repúdio dessa Casa pela proibição às escolas públicas do Município
de Minas Novas de ceder seu espaço para a realização de audiências
públicas. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Vicente de Paula Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Juiz de Fora, encaminhando cópia da Representação nº 49, do
Vereador Flávio Cheker, aprovada por essa Casa Legislativa. (- À
Comissão de Educação.)

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Epamig,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.976/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.976/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.217/2008,
da Comissão de Turismo, e 2.254/2008, da Comissão de Transportes.

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.243/2008, da
Comissão de Saúde.
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Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos
financeiros do FGTS 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. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional
do DNIT no Estado, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 2.253/2008, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Bernardo Tavares de Almeida, Secretário Adjunto de
Planejamento, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
2.431/2008. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.431/2008).

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.104 e
2.250/2008, das Comissões de Participação Popular e de Direitos
Humanos, respectivamente.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 269, 1.596 e
1.759/2007, 2.219, 2.220, 2.256 e 2.298/2008, 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 (2),
prestando informações relativas ao Requerimentos n°s 2.239 e
2.267/2008, da Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Walter
Tosta, respectivamente.

Do Sr. Rômulo Antônio Viegas, Subsecretário de Desenvolvimento
Regional, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.462/2007, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Isaías Caldeira Veloso, Juiz da Vara de Execuções Criminais
e do Tribunal do Júri, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.050/2008, da Comissão de Seguranç a Pública.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.819/2008, da Comissão de Direitos  Humanos.

Da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, Gerente da Caixa Econômica
Federal (2), informando a prorrogação do prazo de vigência de
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contratos de repasse firmados no âmbito do Pronaf. (- 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. Elaine Rodrigues Santos, Diretora de Gestão Interna do
Ministério da Cultura, informando a liberação de recursos desse órgão
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.)

Da Sra. Flávia Maria Mourão, Procuradora-Geral Adjunta do
Município de Divinópolis, prestando informações relativas aos Projetos
de Lei nºs 2.219, 2.220 e 2.256/2008, em atenção a pedidos da
Comissão de Justiça. (- Anexe-se aos Projetos de Lei nºs 2.219, 2.220
e 2.256/2008.)

Da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações
Institucionais da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -,
comunicando que esse órgão realizará, em Uberlândia, em 12/6/2008,
audiência pública para obter informações sobre a qualidade dos
serviços prestados pela Cemig Distribuição S.A., a fim de subsidiar o
processo de fiscalização dessa empresa. (- À Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Da Sra. Valéria Simenov Thomé, Chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.210/2008 , da Comissão
de Política Agropecuária.

Do Sr. Sérgio Nascimento, Presidente da Ação Brasil para Todos -
Abrat -, entidade reconhecida como Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público - Oscip - apresentando seu projeto Quando a
Oportunidade Faz a Diferença, voltado para a defesa da igualdade
racial. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Da Sra. Maria de Lourdes Rosalem, Diretora de Gestão de Pessoas
da ECT, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.169/2008, da Comissão de Assuntos Municipais.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
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proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.457 ⁄2008

Declara de utilidade pública a Associação Circolo Siciliano Del
Brasile, 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 Circolo

Siciliano Del Brasile, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: A Associação Circolo Siciliano Del Brasile, com sede no

Município de Belo Horizonte, fundada em 22/4/2006, 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, e tem por
finalidade promover a integração social de italianos e seus
descendentes no Estado, especialmente da colônia siciliana,
realizando programas, ações e serviços voltados à diversas áreas,
como saúde, educação, esporte e cultura. Realiza trabalho de
pesquisa e divulgação da cultura dos países participantes, com ênfase
em pesquisas contemporâneas, para a recuperação da memória e da
identidade cultural.

A associação promove encontros, debates e parcerias entre artistas,
operadores culturais e jovens descendentes de imigrados, garantindo
a integração e a recuperação da memória cultural, estimulando a
parceria, o diálogo e a solidariedade entre os diferentes segmentos
sociais.

A concessão do título declaratório de utilidade pública estadual é de
extrema importância para a associação, uma vez que, com essa
documentação, poderá firmar parcerias com órgãos públicos
estaduais, viabilizando, dessa maneira, a ampliação de seu trabalho e
a continuidade de seus projetos.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.458/2008
Dispõe sobre a criação do Programa Boa Visão e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Cria o Programa Boa Visão, que consiste n a avaliação

oftalmológica anual e no conseqüente tratamento de alunos
matriculados na educação básica da rede de ensino e de adultos
acima de 60 anos.

Art. 2° - O Programa Boa Visão subdivide-se em:
I - Programa Boa Visão na Escola;
II - Programa Boa Visão na Terceira Idade.
§ 1° - O Programa Boa Visão na Escola atenderá a to dos os alunos,

independentemente da idade, regularmente matriculados na educação
básica da rede pública ou particular de ensino.

§ 2° - O Programa Boa Visão na Terceira Idade atend erá a todos os
cidadãos acima de 60 anos, em regime de mutirão.

Art. 3° - O Programa Boa Visão atuará de forma univ ersalizada
dentro das faixas etárias especificadas, por meio da celebração de
convênio entre a prefeitura municipal interessada e o órgão do Poder
Executivo competente.

Art. 4° - Caberá às prefeituras municipais convenia das:
I - a disponibilização de profissionais habilitados para a realização

da avaliação oftalmológica;
II - o encaminhamento ao Sistema Único de Saúde dos pacientes

portadores de doenças detectadas que requeiram tratamento;
III - a organização e o gerenciamento do programa;
IV - o mapeamento dos dados obtidos pelo programa para futuros

estudos;
V - o fornecimento de armações e lentes.
Art. 5° - O atendimento previsto no § 1º do art. 2°  desta lei ocorrerá

na própria escola em que o aluno estiver matriculado, de forma a não
prejudicar o andamento das aulas.

Art. 6° - O atendimento previsto no § 2º do art. 2°  desta lei ocorrerá
em local disponibilizado pelas prefeituras municipais, que ficarão
encarregadas de dar ampla publicidade ao evento, com antecedência
mínima de 15 dias.
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Art. 7º - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta
lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar,
dentro dos limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, visando à
inclusão das devidas classificações orçamentárias no orçamento da
Secretaria de Saúde.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: Estudos apontam que crianças, adolescentes e

pessoas com mais de 60 anos são mais vulneráveis a problemas
causados por moléstias oftalmológicas.

A maioria dos casos de cegueira evitável ocorre em países em
desenvolvimento como o Brasil. Nessas nações, apesar de contarem
com estrutura adequada para a realização de ações preventivas e
oftalmologia considerada uma das melhores do mundo, faltam o
hábito e a cultura com essa finalidade. Acha-se que o oftalmologista é
tão-somente aquele que trocará o grau dos óculos quando eles não
mais servirem.

A prevenção começa cedo. No primeiro ano de vida, o pediatra é o
principal responsável por reconhecer problemas como vermelhidão,
lacrimejamento ou desalinhamento dos olhos. De 1 a 4 anos, cabe à
mãe, junto com o pediatra, perceber possíveis alterações, entre elas o
desvio dos olhos e outras dificuldades de visão. No caso de se
constatar algum desses problemas, a criança deve ser levada ao
oftalmologista.

A partir dos 4 anos, quando a criança vai à escola, é que a maioria
dos problemas de visão é percebida. Nessa etapa, percebe a
importância dos professores e dos programas de atendimento
oftalmológico das escolas, pois os problemas de visão estão direta ou
indiretamente relacionados a dificuldades de aprendizado, de
relacionamento e de atenção.

A Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e ao acesso às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 186, diz: “A
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saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado,
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à
eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”. Já em seu art. 158 diz: “A lei orçamentária
assegurará investimentos prioritários em programas de educação,
saúde, habitação, saneamento básico, proteção ao meio ambiente,
fomento ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica, ao esporte e à
cultura e ao atendimento das propostas priorizadas nas audiências
públicas regionais”.

O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura às crianças e aos
adolescentes as oportunidades e facilidade que lhes facultem o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições
de liberdade e dignidade, cabendo ao poder público assegurar a
efetivação desses direitos.

O Estatuto do Idoso afirma que o idoso goza de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhe as
oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde, até
mesmo obrigando o poder público a assegurar-lhe a efetivação
desses direitos por meio de políticas sociais públicas que permitam
um envelhecimento saudável e com dignidade. Assegura também a
atenção integral à sua saúde, com atenção especial às doenças que
os afetam preferencialmente, incumbindo o poder público do
fornecimento gratuito de próteses, órteses e outros recursos.

O Programa Boa Visão tem como objetivo a melhoria da qualidade
de vida de crianças, adolescentes e adultos, por meio da detecção e
do tratamento de doenças oftalmológicas e também com o
fornecimento de armações e lentes. Subdivide-se em duas frentes: o
Boa Visão na Escola e o Boa Visão na Terceira Idade.

O Programa Boa Visão na Escola visa ao atendimento dos
estudantes de escolas da rede estadual de ensino. Há dificuldades
visuais como o estrabismo, a miopia, o astigmatismo, entre outras,
que, se não detectadas e tratadas adequadamente, podem levar o
aluno ao baixo rendimento escolar. Esse aluno pode também
apresentar problemas emocionais ou psicológicos, dificultando sua
socialização e seu aprendizado, podendo até abandonar os estudos
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em decorrência dessa situação.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à

aprovação do projeto apresentado.
- 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 2.459/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Promoção

e Incentivo aos Grupos de Produção Alternativa de Minas Novas –
Ascop -, com sede no Município de Minas Novas.

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

Comunitária de Promoção e Incentivo aos Grupos de Produção
Alternativa de Minas Novas - Ascop -, com sede no Município de
Minas Novas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: A Associação de Promoção e Incentivo aos Grupos de

Produção Alternativa de Minas Novas - Ascop - foi constituída em
17/8/97 com o intuito de atuar na preservação do meio ambiente e no
desenvolvimento sustentável das comunidades e grupos de produção
alternativa no Município de Minas Novas.

Entidade de caráter privado, beneficente e sem fins lucrativos, a
referida Associação desenvolve na atualidade importante projeto na
construção de barragens, caixas de capacitação de chuva, entre
outras atividades e ações no combate aos malefícios causados pela
escassez de chuva no semi-árido mineiro.

Denominado de O Renascimento das Fontes, em um Território
Degradado do Brasil – Minas Novas, o referido projeto reflete na
atualidade a relevância social dessa entidade, assim como o seu fiel
compromisso na consecução dos objetivos e finalidades traçadas em
seu estatuto. Por outro lado, a Ascop preenche todas as exigências
contidas na Lei nº 12.972, de 1998, para a declaração de utilidade
pública, entre as quais podemos destacar o regular funcionamento há
mais de dois anos, diretoria composta por pessoas idôneas e não
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remunerada pelo seu múnus, bem como comprovada aquisição de
personalidade jurídica.

Assim, considerando que a associação desenvolve uma gestão
administrativa e patrimonial em prol do interesse público, não havendo
nenhum óbice legal para a declaração de utilidade pública, esperamos
o apoio dos colegas para aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.460/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Servos Bom Pastor,

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

Bom Pastor, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Carlos Mosconi
Justificação: A Associação dos Servos Bom Pastor, com sede no

Município de Guaxupé, fundada em 18/2/94, é uma sociedade de
caráter filantrópico, sem fins lucrativos, e tem como objetivo a
prestação de serviços assistenciais às pessoas carentes, em especial
aos dependentes químicos, aos moradores de rua em situação de
abandono e aos desabrigados de uma forma geral, visando a
promoção da pessoa humana.

A Associação faz um trabalho social, por meio do qual proporciona
moradia, alimentação, vestuário e remédios a todos os necessitados.
Proporciona, também, terapia, através de reuniões com voluntários do
AA, e reintegração social e familiar, que é feita através da
conscientização dos familiares sobre a importância de sua
participação na recuperação e na realização de confraternizações,
com o intuito de promover a integração entre as famílias e os
assistidos. Ela mantém, ainda, atendimento de apoio e orientação à
população em diversas áreas, intermediando o internamento em
clínicas especializadas e doações de móveis, roupas e cadeiras de
rodas à população carente.
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Pelas razões expostas e tendo em vista o trabalho social e humano
que é desenvolvido pela Associação, solicitamos o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.461/2008
Declara de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Janaúba - CDJ -

com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Cáritas Diocesana de

Janaúba - CDJ -, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Cáritas Diocesana de Janaúba - CDJ - é uma

entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, que tem
como finalidade, entre outras: promover e articular ações de
assistência social, cultura, educação de base e promoção da
solidariedade a famílias de pessoas empobrecidas; atuar na
prevenção, no socorro imediato e na reabilitação de grupos sociais e
comunidades em situações de emergência naturais e sociais; e
defender e promover os direitos fundamentais da pessoa humana.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.462/2008
Classifica a visão monocular como deficiência visual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica classificada como deficiência visual a visão monocular.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: No Brasil, a proteção à pessoa com deficiência é
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preceito expresso na Carta Magna de 1988. Assim, existe todo um
arcabouço legal que descreve os quadros de deficiência física,
auditiva, visual ou mental, entre outras. Todavia, as pessoas
portadoras de visão monocular não são enquadradas expressamente
em nenhuma dessas normas, ficando à margem da proteção legal.
Por isso, necessário se faz proporcionar-lhes amparo legal.

A visão monocular, pela dificuldade de sua definição, pode ser
impeditiva para diversas atividades. Podemos afirmar que qualquer
limitação de ordem física impõe maiores dificuldades para a colocação
do indivíduo no disputado mercado de trabalho.

Ressalte-se ainda que o Poder Judiciário, mais de uma vez, já se
manifestou favorável à inclusão da visão monocular entre as
deficiências para efeito de reserva de vaga em concurso público, por
considerar que essa disfunção cria barreiras físicas e psicológicas na
disputa por oportunidades de trabalho.

O projeto ora apresentado visa promover tratamento isonômico,
além de proporcionar melhor qualidade de vida aos portadores da
visão monocular no Estado.

Assim, solicito dos nobres colegas apoio à proposição.
- 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 2.463/2008

Dispõe sobre a exibição, em todas as salas de cinema do Estado, de
filmes que versem sobre as conseqüências do aquecimento global e a
importância da defesa do meio ambiente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado produzirá e distribuirá filme educativo sobre as

conseqüências do aquecimento global e a importância da defesa do
meio ambiente.

§ 1º - O filme a que se refere o “caput” será exibido nas salas de
cinema no inicio de cada da sessão.

§ 2º - A inobservância do disposto no parágrafo anterior sujeitará o
infrator a multa, que terá seu valor fixado entre 100 e 1.000 Ufemgs
(cem e mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada na
forma de regulamento específico.

§ 3º - Da aplicação da pena de multa caberá recurso, dirigido à
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autoridade competente, no prazo de cinco dias, com efeito
suspensivo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor em cento e oitenta dias contados da
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”, é o que estabelece o art. 225 da Carta Magna.

Entendemos ser de fundamental importância a promoção de ações
de educação ambiental que atinjam e conscientizem o povo sobre a
necessidade de proteger os recursos naturais e combater o
aquecimento global, razão pela qual a exibição obrigatória de filmes
publicitários em todas as sessões de cinemas exibidas no Estado
constitui-se em ferramenta primordial para a consecução desse
objetivo.

O projeto de lei ora apresentado objetiva alertar a população sobre
problemas relacionados com o aquecimento global, por meio da
inserção de mensagens sobre educação ambiental, divulgação de
ações e medidas de proteção ao meio ambiente e sobre a importância
da formação de opinião para a conservação da vida, em todas as suas
dimensões, o resgate da memória do nosso patrimônio ambiental e a
mobilização da participação popular na construção de uma sociedade
mais justa e democrática.

Nos termos do art. 24 da Constituição da República, o Estado tem
competência para legislar concorrentemente sobre educação, cultura,
proteção e defesa da saúde.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.464/2008
Declara de utilidade pública a Aruanda Lar dos Filhos de Deus - CEI-
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Aruanda, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Aruanda Lar dos Filhos

de Deus - CEI-Aruanda, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei Federal nº 8.742,

de 1993, definem a assistência social como uma política voltada para
a proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência e
da velhice, para o amparo das crianças e dos adolescentes carentes,
para a integração no mercado de trabalho, a reabilitação e a
integração das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se
como política não contributiva, realizada por meio de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade e pauta-se nos
princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, da
seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e
serviços. Refira-se, aliás, que a assistência social tem interface com
diversas políticas públicas, envolvendo, em seus processos tático-
operativos, ações de entidades públicas e privadas, que visem
contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social com
que o País convive. Destarte, diante da necessidade da redução das
desigualdades sociais, a sociedade civil organizou-se e, em 26/7/88,
foi fundada a Aruanda Lar dos Filhos de Deus, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de
promoção social. A associação em comento apresenta as finalidades
estatutárias seguintes: promoção da assistência da social,
desenvolvimento econômico e combate à pobreza, amparo aos filhos
de mães solteiras carentes, prestação de serviços de guarda de
menores, assessoramento pedagógico, assistência alimentar às
crianças e assistência médico-odontológica, psicológica e religiosa. A
instituição mantém uma creche que atende 30 crianças, pertencentes
a famílias em situação de vulnerabilidade social, que necessitam de
ambiente saudável e adequado para deixar os filhos, enquanto
trabalham. Desenvolve ainda cursos de artesanato e palestras sócio-
educativas. Como visto, a entidade presta relevantes serviços à
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comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender às
crescentes demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade
social e econômica, tem como propósito contribuir para seu
desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.465/2008
Declara de utilidade pública a Federação Municipal das Associações

Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá - Femac.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Municipal

das Associações Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá - Femac
-, com sede no Município de Ubá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada em 1993, a Federação Municipal das

Associações Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá - Femac - é
entidade civil, sem fins lucrativos, que realiza trabalho de larga
importância em Ubá. Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se
o fortalecimento das associações de moradores, a orientação na
fundação de novas associações e a congregação das associações de
moradores - de bairros, distritos, favelas, zona rural, vilas, conjuntos
habitacionais - e das associações municipais ou congêneres,
estimulando-as no efetivo cumprimento de suas finalidades. Assim, a
entidade em tela acaba por viabilizar o desenvolvimento cultural,
social e humanitário do ambiente comunitário em que se situa.

Ante o exposto e diante do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação do singelo projeto de lei
ora apresentado.

- 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 2.466/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

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

Desenvolvimento Comunitário de Palmeiral, com sede no Município de
Botelhos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação de

Desenvolvimento Comunitário de Palmeiral é promover o
desenvolvimento comunitário através de obras e melhoramentos,
proporcionar a melhoria do convívio entre os habitantes e proporcionar
aos associados e seus dependentes atividades comerciais,
econômicas, culturais e desportivas.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.467/2008
Dá a denominação de João Balbino dos Reis à rodovia que liga o

Município de Varzelândia ao Município de Ibiracatu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada João Balbino dos Reis a estrada que liga o

Município de Varzelândia ao Município de Ibiracatu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Minas Gerais é o Estado que possui a maior malha

viária do país, e seu povo é extremamente ligado à sua história,
motivo pelo qual sempre homenageia pessoas que fazem deste
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Estado uma referência histórica para a Nação. Sendo assim, é
impossível deixar para trás mais um desses mineiros que deram
destaque ao nosso Estado no cenário nacional, como o Ex-Prefeito de
Varzelândia, Sr. João Balbino dos Reis. Por tratar-se de pessoa
íntegra, que teve sua vida dedicada à política para o bem do povo
dessa região e sempre buscou melhorar a qualidade de vida da
comunidade que, como todos já sabem, é guerreira, desejamos dar à
estrada que liga Varzelândia a Ibiracatu a denominação de João
Balbino dos Reis.

Vendo o lançamento das obras de pavimentação asfáltica da
estrada que liga o Município ao qual esse mineiro dedicou a sua vida
política a Ibiracatu, parece-nos ser este o momento certo de solicitar o
apoio dos nobres pares para, juntos, homenagear este nobre cidadão
mineiro.

- 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 2.468/2008
Dá a denominação de Antônio José Marinho à estrada que liga o

Município de Juvenília ao Município de Montalvânia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Antônio José Marinho a estrada que liga o

Município de Juvenília ao Município de Montalvânia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Minas Gerais é o Estado que possui a maior malha

viária do país e seu vastíssimo território é extremamente propício ao
desenvolvimento de sua enorme potencialidade. Seu povo
caracteriza-se pela tradição de jamais deixar o passado para trás,
elevando o nome de quem trabalhou em prol de melhores condições
de vida aos que mais necessitam. Sendo assim, não poderemos
deixar de homenagear o mineiro Antônio José Marinho.

Nascido em 10/8/28, no pequeno Distrito de Nhandutiba,
pertencente ao Município de Manga, teve sua vida dedicada a seus
pais, na lida da terra, e, aos 23 anos de idade, casou-se com sua
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primeira esposa e com ela teve nove filhos. Já aos 30 anos de idade
começou a sua vida política e, em 1958, foi eleito Vereador na cidade
de Manga, tendo exercido seu mandato com muito empenho e vigor.

Mudou-se para Montalvânia em 1960 e lá foi um dos idealizadores
da emancipação desse Município, construindo o seu patrimônio e
tornando-se Presidente do Sindicato Rural por quatro anos. Aos 69
anos de idade, começou a luta pela emancipação do Município de
Juvenília, que foi criado em 1995, com o grande apoio desse “Mineiro
de Ferro”. Porém, em 26/5/2007, o Norte de Minas perdeu um homem
que lutou muito por melhores dias para sua região.

Com a obra de pavimentação dessa estrada, solicito o apoio dos
nobres pares para, juntos, prestar essa justa homenagem.

- 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 2.469/2008
Dá a denominação de Francisco Eleutério Couto à estrada que liga o

Município de Lagoa dos Patos ao de São João da Lagoa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Francisco Eleutério Couto a estrada que

liga o Município de Lagoa dos Patos ao de São João da Lagoa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Nascido em 28/10/25, Francisco Eleutério Couto

tornou-se o primeiro Intendente de Lagoa dos Patos, quando de sua
emancipação política, após grande esforço de muitos homens,
inclusive dele mesmo.

Caminhoneiro, Chiquito, como era conhecido, foi dono de um dos
primeiros caminhões a rodar por aquelas paragens. Eleito Prefeito de
Lagoa dos Patos, um de seus primeiros atos foi a aquisição de um
trator para abrir caminhos que ligariam o Município a outros da região.
Uma das passagens abertas foi a ligação a São João da Lagoa,
estrada que desejamos denominar com seu nome, como forma de
prestar homenagem a esse grande homem.

Infelizmente, em 2007, aos 81 anos de idade, Chiquito faleceu, sem
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saber que nesse mesmo ano o Estado levaria o tão sonhado asfalto a
uma estrada que ele mesmo ajudou a desbravar.

Vendo o momento como oportuno, solicito o apoio dos nobres pares
para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.470/2008
Dá a denominação de Cirilo Pereira da Fonseca à estrada que liga o

Município de Campo Azul ao Entroncamento da Rodovia MG-202, em
Ubaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Cirilo Pereira da Fonseca a estrada que

liga o Município de Campo Azul ao Entroncamento da Rodovia MG-
202, em Ubaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008
Arlen Santiago
Justificação: Nascido na Fazenda Rancharia, antiga Contendas, no

Município de Brasília de Minas, no dia 10/5/1906, foi tropeiro e um dos
desbravadores dessa região tornou-se um pequeno produtor agrícola,
sempre em busca de melhores condições de vida. Em 1926, casou-se
com D. Julieta, e juntos conseguiram um gradativo aumento de
patrimônio.

Com a queda do Estado Novo, o País tomou novos rumos políticos,
e o ex- tropeiro filiou-se à União Democrática Nacional - UDN -, vindo
a ser seu Presidente por muitos anos.

Na política, sempre teve muito respeito por seus adversários
políticos, tornando-se verdadeiramente um grande líder da região.

Com o espírito de luta adquirido na sua juventude, começou a
construir 80km de estrada entre as cidades e comunidades da região.

Em meados de 1958, por imposição dos companheiros, concorreu
às eleições municipais de Brasília de Minas, como Vice-Prefeito do Dr.
Cassiano Alves de Oliveira, saindo-se vitorioso.

Vendo que sua memória é reverenciada até hoje pelo povo de
Campo Azul, Brasília de Minas, Gameleiras e outras cidades do Norte
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de Minas, vejo o momento como certo para solicitar o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.471/2008
Dá a denominação de Geraldo Rodrigues Gomes à estrada que liga

o Município de Pai Pedro ao entroncamento da MGC-122.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Geraldo Rodrigues Gomes a estrada que

liga o Município de Pai Pedro ao entrocamento da MGC-122.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Entre tantos nomes desta Minas, que fazem com que

nos orgulhemos de nossa História, cito o de Geraldo Rodrigues
Gomes para denominar a estrada que leva até o seu Município, lugar
onde nasceu em 18/10/36, e onde, apesar das dificuldades que a
época lhe impôs, conseguiu se sobressair como grande líder político
da região mais carente do Estado.

Casou-se com Geralda Antunes Rodrigues com quem teve nove
filhos e, nunca deixando a sua origem simples de homem do campo,
foi eleito Vereador da cidade de Porteirinha por três mandatos
consecutivos, tendo seu trabalho reconhecido pelo povo nortemineiro.

Com a lei de emancipação de diversos Municípios em todo o País,
em dezembro de 1995, candidatou-se a Prefeito do recém-criado
Município de Pai Pedro, nas eleições de 1996, e foi eleito para a
legislatura 1997/2000.

Destacou-se por sua busca incansável de recursos para o seu
Município, sem contudo concluir todos os seus anseios, vindo a
falecer em setembro de 1999, deixando um grande vazio na nossa
região.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto que será, com toda certeza, uma bela homenagem prestada
por esta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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 2.472/2008
Dá a denominação de Evaristo Bispo de Sá à rodovia que liga o

Município de Padre Carvalho ao entroncamento da BR-251.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Evaristo Bispo de Sá a estrada que liga o

Município de Padre Carvalho ao entroncamento da BR-251.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Minas Gerais é o Estado que possui a maior malha

viária do país. Seu vastíssimo território é extremamente propício ao
desenvolvimento de sua enorme potencialidade. Seu povo
caracteriza-se pela tradição de jamais deixar o passado para trás,
elevando o nome de quem trabalhou em prol de melhores condições
de vida. Dessa forma, não poderemos deixar de homenagear o
mineiro Evaristo Bispo de Sá, natural do Município de Padre Carvalho,
que sempre lutou por uma Minas melhor.

Nascido em 25/8/16, exerceu os cargos de Juiz de Paz e Delegado
Distrital de Polícia, período em que houve na região um florescimento
da ordem pública. O Sr. Evaristo foi um dos desbravadores da região,
foi tropeiro e um grande líder político. Com grande vigor físico, com o
auxílio de enxadas e enxadões, foi um dos que abriu a estrada para
cuja denominação hoje solicitamos o apoio dos nobres pares, com o
objetivo de homenageá-lo.

Veio a falecer em 30/9/96, sem perder a esperança em futuro melhor
para o povo da região. Entendendo, portanto, como justa e oportuna a
homenagem ao primeiro caminhoneiro desse Município, dando o seu
nome à rodovia em questão, solicito novamente apoio para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.473/2008
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
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Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, de conformidade com o disposto no art.

62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas especificadas no Anexo desta resolução, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
* -  A tabela referente ao Anexo  (a que se refere o art. 1º da

Resolução nº , de de de 2008) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 12.6.2008.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Comissão de Política Agropecuária
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 2.571/2008, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja

formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Cláudio
Waldete Coelho dos Santos, ex-Prefeito de Berilo,  ocorrido  em
6/6/2008. (- À Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 2.572/2008, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso a Dom Walmor Oliveira de
Azevedo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e Grão-
Chanceler da PUC Minas, pela vitória na eleição ocorrida no dia
25/10/2007, para membro da Academia Mineira de Letras. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 2.573/2008, do Deputado Zezé Perrella , em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Nova Lima
pelo transcurso do 360º aniversário do Município. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 2.574/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de Contagem
pedido de decretação da prisão preventiva de Marcelo Rocha Oliveira,
que figura como suspeito da morte da enfermeira Cinara dos Santos
Gonçalves. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 2.575/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Juíza de Direito e ao Promotor de Justiça da
Comarca de Contagem pedido para que essa Comissão seja
devidamente esclarecida sobre a tramitação do processo em que
Marcelo Rocha Oliveira figura como réu, suspeito da morte de Cinara
dos Santos Gonçalves, bem como sobre a agilidade nos trâmites
processuais, tendo em vista matérias jornalísticas que encaminha. (- À
Mesa da Assembléia.)

Nº 2.576/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado pedido de tomada
de contas nos órgãos e nas entidades da área de saúde da Prefeitura
Municipal de Contagem e de providências para apurar denúncias
apresentadas pela servidora pública desse Município, Adriana Inês
Alves, de desvios na condução administrativa da Secretaria Municipal
de Saúde.

Nº 2.577/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Direitos Humanos - CAO - DH - e ao Centro Operacional
das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público - CAO - PP - pedido
para que tome as providências cabíveis, tendo em vista denúncias
apresentadas a essa Comissão em 6/12/2007 e 29/5/2008, por
Adriana Inês Alves, servidora da Prefeitura Municipal de Contagem. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Célio Moreira e Eros Biondini.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à realização do seminário legislativo “Minas de
Minas”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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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 11, às 20 horas, e para a
especial também de amanhã, às 9 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 29/5/2008
Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente também, o Deputado Weliton
Prado. 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 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.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 2.189/2008. 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 Luiz Tadeu Leite
(3) em que solicita sejam encaminhadas ao CAO - DH as notas
taquigráficas da reunião realizada dia 15/5/2008, para apurar denúncia
de irregularidades que estariam ocorrendo no Condomínio do Edifício
JK; seja realizada reunião conjunta da Comissão com a de Educação
para, em audiência pública, debater questões referentes à
administração da Fumec, especificamente no que se refere à
demissão de professores; seja encaminhado à OAB-MG pedido de
informações sobre a conduta da advogada Marlene Rocha Santos
França, OAB 35.019, no processo do Sr. Geraldo Pereira Antunes;
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João Leite e Luiz Tadeu Leite (3) em que solicitam seja encaminhado
ao Tribunal de Contas do Estado pedido de tomada de contas nos
órgãos e entidades da área de saúde da Prefeitura Municipal de
Contagem e de providências para apurar denúncias apresentadas
pela servidora pública daquele Município, Adriana Inês Alves, de
desvios na condução administrativa da Secretaria Municipal de Saúde;
seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional de Direitos
Humanos - CAO - DH -, do Ministério Público Estadual, pedido de
providências, para que seja requerida da Secretaria Municipal de
Saúde de Contagem e da Guarda Municipal daquela localidade cópia
das fitas de vídeo do circuito interno de TV, com imagens tomadas na
sala da coordenação de enfermagem e no corredor principal do
Hospital Municipal de Contagem, no horário das 13 às 19 horas, nos
dias 8/12/2007, 17/1/2008 e 12/5/2008, que atestariam arbitrariedades
cometidas pela administração municipal contra a servidora Adriana
Inês Alves; seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Direitos Humanos - CAO - DH - e ao Centro
Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público - CAO-
PP - pedido para que tome as providências cabíveis, tendo em vista
denúncias de apresentadas à Comissão em 6/12/2007 e 29/5/2008
por Adriana Inês Alves, servidora da Prefeitura Municipal de
Contagem; Durval Ângelo (8) em que solicita seja realizada reunião no
Município de Ipatinga para, em audiência pública, debater a
ocorrência de crimes de homicídio não investigados pela Polícia
Judiciária daquela Comarca e a possível atuação de grupos de
extermínio; seja encaminhado à Ouvidoria de Polícia e à Corregedoria
da Polícia Militar pedido de providências para apurar denúncia
apresentada contra a Polícia Militar por Jander Moreira da Silva, sobre
as circunstâncias da prisão de seu filho Samuel Aléssio da Silva; seja
realizada visita ao Hospital João XXIII, para apurar denúncia de
constrangimentos a que estariam sendo submetidas mulheres
internadas nesse hospital, especificamente as pessoas que se
encontram no ambulatório; seja solicitado à 6ª Delegacia de Polícia de
Contagem pedido de agilidade na apuração do crime ocorrido nesse
Município em maio de 2008, em que figura como vítima a Sra. Vilma
Vieira Marques; seja encaminhado à Ouvidoria do Estado pedido para
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que realize visitas aos Hospitais João XXIII e Alberto Cavalcanti, da
rede Fhemig, preferencialmente nos horários das 18 horas ou das 5
horas, com o objetivo de verificar sobrecarga de trabalho a que
estariam submetidos os auxiliares de enfermagem e os técnicos de
toda a rede, contratados para a prestação de 40 horas semanais de
serviço e também os constrangimentos a que estão submetidos os
pacientes ambulatoriais, em razão da manutenção de enfermarias
mistas; seja encaminhado ao Centro de Apoio Operacional de Meio
Ambiente e à Secretaria Municipal de Atividades Urbanas do
Município de Contagem pedido de informações sobre as providências
tomadas acerca da atuação da distribuidora Unigás, de propriedade
da Sra. Edna Lima Santana, localizada na Rua Carlos Chagas, 879,
em Contagem; seja encaminhado ao 2º Batalhão do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado, em Contagem, pedido de vistoria e
elaboração de laudo técnico nas dependências da distribuidora
Unigas, de propriedade de Edna Lima Santana, em Contagem; seja
realizada visita da Comissão ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado, em Contagem, para apresentar denúncia formulada
por vizinhos da distribuidora Unigas contra esse estabelecimento, com
vistas a solicitar sua interdição. 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 junho de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Carlos Mosconi - Antônio

Júlio - Sebastião Costa.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2008

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na



537

pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o
relator citado a seguir: em turno único, Projeto de Lei nº 2.334/2008
(Deputado Adalclever Lopes). 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 1.957/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues), na
forma do Substitutivo nº 1. 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 2.334/2008 (relator:
Deputado Adalclever Lopes), que recebeu parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.456/2008 com a Emenda nº 1, e 2.457/2008.
Registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues (5) em que solicita sejam formuladas
manifestações de aplauso aos bombeiros militares pelo
desenvolvimento do projeto de responsabilidade social Bombeiro
Mirim no Município de São Sebastião do Paraíso, que recebeu o
prêmio de Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social da
Secretaria Estadual de Defesa Social; aos policiais militares lotados
no 34º BPM-9ª Cia. pelos relevantes serviços prestados em ação
policial localizando veículo roubado em desmonte; ao 3º-Sargento PM
Dilson de Oliveira Costa, nº 54.319-9, lotado na 12ª Cia PM, por sua
atuação, em dia de folga, que culminou na prisão de dois assaltantes
em tentativa de roubo a mão armada dentro de um estabelecimento
comercial no Município de Janaúba; aos policiais militares que
participaram da operação que culminou na prisão de suspeitos de
participar de uma quadrilha de assaltantes paulistas desarticulada em
Governador Valadares; aos policiais civis que atuaram na prisão de
um dos integrantes da mais ousada e bem articulada quadrilha do
País, o paulista Tiago Rodrigo Martins da Silva, no Bairro Aparecida,
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em Belo Horizonte; Paulo Cesar em que solicita seja realizada reunião
para, em audiência pública, discutir a segurança pública em Buritizeiro
e região; Antônio Júlio (2) em que solicita seja encaminhado ao Sr.
Maurício Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social,
pedido de providências para solucionar o problema de vazamento de
água e a troca de registros danificados no Complexo Penitenciário Pio
Canedo, no Município de Pará de Minas; em que solicita seja seja
encaminhado ao Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente
do Tribunal de Justiça, pedido de providências para a instalação de
uma Vara de Execução Criminal na Comarca de Pará de Minas, tendo
em vista que as audiências estão sendo marcadas para o ano de
2011, dificultando a efetiva prestação jurisdicional à população. É
recebido pela Presidência o requerimento do Deputado Carlin Moura
em que solicita seja averiguada denúncia encaminhada pelo Promotor
de Justiça Nívio Leandro Previato a respeito do trabalho da Polícia
Civil de Santa Rita de Caldas e do caos da segurança pública no
Estado, conforme documentação que menciona. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Jayro Lessa, Antônio Júlio e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofícios do Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente
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do BDMG; e da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, gerente da Caixa
Econômica Federal (27/5/2008); e Renato Stoppa Cândido,
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos do Ministério das Cidades
(30/52008). A seguir comunica que está aberto até o dia 16/6/2008 o
prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 2.392/2008 -
Lei de Diretrizes Orçamentárias -LDO . O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.420/2007 (Deputado
Jayro Lessa), e 1.959/2007 e 2.133/2008 (Deputado Antônio Júlio), no
2º turno; 2.139/2008 (Deputado Lafayette de Andrada) e 2.141/2008
(Deputado Antônio Júlio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.420/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa, em virtude de
redistribuição), e 2.133/2008 (relator: Deputado Antônio Júlio) na
forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 578/2007; 2.064/2008 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio
Júlio); 2.300/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude
de redistribuição), e 2.301/2008 (relator: Deputado Lafayette de
Andrada). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.364 e
1.447/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de
Andrada. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Antônio Júlio, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.959/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, o Presidente
defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa. O Ofício do
Tribunal de Contas nº 15/2008 e o Projeto de Lei nº 1.269/2007 são
retirados da pauta, o primeiro por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais, e o segundo,
atendendo-se a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
aprovado pela Comissão. Suspende-se a reunião. Às 12h55min são
reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Jayro Lessa,
Lafayette de Andrada, Fábio Avelar (substituindo este ao Deputado
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Agostinho Patrús Filho, por indicação do BPS) e Getúlio Neiva
(substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação do
PMDB). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.973/2007 no 2º turno
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 4ª 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 4/6/2008

Às 11h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Jayro Lessa, Antônio Júlio e Lafayette de
Andrada, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; os Deputados Fábio Avelar, Getúlio Neiva, Gustavo
Valadares e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de
Membros das Comissões Permanentes § 1º do art. 204 do Regimento
Interno. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro
Lessa , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 2.359/2008, em
turno único, para o qual designou como relator o Deputado Zé Maia.
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 de
avulsos do parecer que conclui pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 2.359/2008 (relator: Deputado Zé Maia). Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
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votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
desconsiderado o voto do Deputado Luiz Tadeu Leite, na reunião
conjunta do dia 28//5/2008, em que foram aprovados os Projetos de
Lei nºs 2.302 e 2.316/2008, e seja anulada a votação, tendo em vista
a não-indicação do parlamentar, pelo Líder da Bancada, como
substituto do Deputado Antônio Júlio, e informa que oportunamente tal
pedido será analisado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, às
17h45min, para analisar o parecer de turno único sobre o Projeto de
Lei nº 2.359/2008, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Délio Malheiros - Maria Lúcia

Mendonça - Paulo Cesar.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2008

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Carlin Moura e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este
ao Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assunto de
interesse da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses:
ofícios dos Srs. Marcus Pestana, Secretário de Saúde; Marco Antônio
Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil; Octávio Elísio Alves de
Brito (2), Subsecretário de Ensino Superior; Joaquim Antônio
Gonçalves, da Superintendência de Ensino Médio e Profissional da
Secretaria de Educação; Maria Albanita Roberta de Lima,
Subsecretária de Assistência Social; Leopoldo Portela Júnior,
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Defensor Público-Geral do Estado, (16/5/2008); Maria Ângela
Carvalho Dias Coelho, Secretária-Geral do Gabinete da Presidência
do Ipsemg; José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG;
Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual; Renata
Vilhena, Secretária de Planejamento; Rosalvo Miranda Moreno Júnior,
Chefe da Subprocuradoria de Precatórios e Processos Administrativos
do DER-MG; Pedro Luiz Ribeiro Hartung, Diretor Técnico do IMA;
(27/5/2008); Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado; Octávio Elísio Alves de Brito, Subsecretário de
Ensino Superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Djalma Bastos
de Morais (2), Presidente da Cemig; Márcio A. de Lacerda, Secretário
de Desenvolvimento Econômico (30/5/2008); Alberto Duque Portugal,
Secretário de Ciência e Tecnologia; João Augusto de Freitas,
Coordenador-Geral de Apoio à Agricultura Urbana, da Secretaria
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (31/5/2008). 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 em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
discutir, com a Secretária de Estado de Planejamento o Projeto de Lei
nº 2.392/2008; Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada reunião
desta Comissão para, em audiência pública, discutir a situação
funcional dos servidores da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais; e
para comemorar a abertura do 7º Congresso da União da Juventude
Socialista de Minas Gerais - UJS -; Carlin Moura e Almir Paraca em
que solicitam seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
de Administração Pública para, em audiência pública, discutir as
condições salarial e de trabalho dos profissionais da área de saúde do
Ipsemg, a política de assitência à saúde dos servidores do Estado e
as condições de atendimento médico-hospitalar e ambulatorial
oferecidas pelo Ipsemg aos servidores públicos estaduais. 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 junho de 2008.
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Carlin Moura, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO OFÍCIO Nº 15/2008, DO

TRIBUNAL DE CONTAS
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Ofício

nº 15/2008 encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais relativa ao exercício de 2007, conforme
dispõe o § 5º do art. 76 da Constituição do Estado.

Publicado o ofício e as essencialidades da proposição no "Diário do
Legislativo" de 3/4/2008 e de 16/4/2008, respectivamente, o processo
ficou em poder da Mesa, por dez dias, para os fins do art. 217 do
Regimento Interno.

Decorrido o prazo acima, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O ofício em tela remete ao Parlamento as contas do Tribunal de

Contas do Estado Minas Gerais - TCEMG - relativas ao exercício de
2007, em atendimento ao disposto no art. 76, §§ 4º e 5º, da
Constituição Estadual. A Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008, Lei
Orgânica do Tribunal de Contas, determina que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de
Contas será exercida pela Assembléia Legislativa, sendo competência
privativa do Tribunal apresentar sua prestação de contas anual à
Assembléia Legislativa, acompanhada do relatório de controle interno.

Atualmente, a prestação de contas do Tribunal segue o padrão
determinado por sua Instrução Normativa nº 15/2004, que estabelece
normas sobre composição e apresentação das prestações de contas
de exercício financeiro dos administradores e dos gestores dos órgãos
da administração direta estadual.

Para o desempenho de suas atividades em 2007, o Tribunal de
Contas teve uma despesa autorizada de R$265,4 milhões. Desse
total, R$259,4 milhões foram realizados no período, sendo R$232



544

milhões (89,4%) destinados a gastos com pessoal, R$26,8 milhões
(10,3%) para outros custeios e R$ 612 mil (0,3%) para investimentos.

Analisando os gastos com pessoal, vemos que R$66,2 milhões
(28,5%) são referentes a gastos com aposentadorias, reformas e
pensões, R$142,1 milhões (61,3%) dizem respeito a gastos com
vencimentos e outras despesas variáveis de pessoal civil e R$23,7
milhões (10,2%) referentes a obrigações patronais e despesas de
exercícios anteriores. A exemplo das prestações de contas relativas a
exercícios anteriores, para fins de apuração do limite estabelecido nos
arts. 18 a 20 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2001,
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, verificou-se
que o demonstrativo da despesa com pessoal do Tribunal de Contas
adotou os critérios da Instrução Normativa nº 5/2001, que exclui as
despesas com inativos do cômputo das despesas com pessoal. A
questão do limite está regulada no art. 169 da Constituição da
República, o qual determina que "a despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar".
Assim, a LRF, na qualidade de instrumento integrador que detalha a
aplicabilidade da norma constitucional, considera como despesas com
pessoal todas as parcelas remuneratórias com pessoal ativo, pessoal
inativo e pensionistas. Cabe salientar que a referida instrução está em
desacordo com a Portaria nº 470, de 31/8/2004, da Secretaria do
Tesouro Nacional, que contém instruções para a elaboração do
Relatório de Gestão Fiscal, até para o demonstrativo das despesas
com pessoal, aplicável à União, aos Estados e ao Distrito Federal.
Com isso, o gasto evidenciado foi de R$154,1 milhões, que
representou 0,648% da Receita Corrente Líquida do Estado, abaixo
dos limites estabelecidos (limite máximo 0,7728% e limite prudencial
0,7342%). De outra forma, incluídas as despesas com inativos e
pensionistas, o percentual passaria a ser de 0,7615%.

Da análise dos gastos com custeio, notamos que R$20,3 milhões
(76% do total) são destinados ao pagamento de serviços de terceiros,
pessoa física e pessoa jurídica, e para a locação de mão-de-obra. O
auxílio-alimentação representa 14,5% das despesas correntes, diárias
de viagem pessoal civil correspondem a 5,5%, e os demais gastos
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(benefícios assistenciais, material de consumo e serviços de
consultoria) perfazem 4%.

Os investimentos - Despesas de Capital -, da ordem de R$602 mil,
foram assim destinados: 40% para obras e instalações e 60% para a
aquisição de equipamentos e material permanente.

Pela ótica de Auditoria Operacional, aquela Corte nos informa que,
em 2007, foram realizadas 466 auditorias e inspeções em órgãos e
entidades das administrações direta e indireta estadual e municipal.
Foram examinados pelas diretorias técnicas 27.857 processos no
período, sendo 2.011 referentes a prestações de contas municipais e
estadual e 22.176 fiscalizando a legalidade dos atos de
aposentadoria, apostila, reforma e pensão. Em conformidade com o
Plano Anual de Inspeções Ordinárias e Auditorias na Administração
Pública Estadual e Municipal para o exercício de 2007, procedeu-se,
no período, a 254 inspeções ordinárias municipais, priorizando os 100
maiores Municípios mineiros, que representam aproximadamente 70%
da receita arrecadada no Estado, adotando-se o critério de risco e
relevância.

Assim, entendemos que as contas do Tribunal de Contas estão em
condições de merecer aprovação pela Assembléia Legislativa, uma
vez que os recursos financeiros postos à disposição do Tribunal foram
devidamente registrados, que os saldos bancários conciliados refletem
a posição do balancete de encerramento e que os demonstrativos
enviados retratam a execução orçamentária.

Vale ressaltar, no entanto, que essa prestação de contas se limitou a
analisar os dados e as informações enviados pelo Tribunal de Contas,
não havendo nenhum procedimento de conferência ou confrontação
das informações prestadas. Esse senão foi identificado pela Comissão
Especial constituída pela Assembléia Legislativa em 2003 para
averiguar o funcionamento da Corte de Contas. Na ocasião, o relator
dessa Comissão Especial  era o Deputado Antônio Carlos Andrada -
atual Conselheiro do Tribunal de Contas -, que, na conclusão nº 7,
constante no relatório final, destacou que “o Tribunal de Contas não
sofre nenhuma fiscalização. Seus procedimentos licitatórios, atos de
admissão, contratos, execução de despesas, controle dos atos de
gestão, entre outros, que devem pautar pelos mesmos princípios de
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legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade que o
Tribunal exige de seus entes fiscalizados, não são verificados por
nenhum órgão público. (...) A falta de controle externo pode conduzir a
uma má utilização dos recursos públicos”.

No entanto, destacamos que a nova lei orgânica do Tribunal de
Contas - Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008 - conferiu à
Assembléia Legislativa a incumbência de definir a forma como deve
ser fiscalizado o Tribunal de Contas. O art. 120 do referido diploma
legal estabelece que “a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Tribunal de Contas será exercida pela
Assembléia Legislativa, na forma definida no seu Regimento Interno”.
Tal dispositivo, assim que regulamentado, permitirá a esta Casa
acompanhar de perto e de forma tempestiva a atuação daquela Corte,
importante órgão auxiliar do Legislativo mineiro.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das contas do

Tribunal de Contas do Estado, referentes ao exercício de 2007, por
meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

Projeto de Resolução
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2007.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.051/2008
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação à Rodovia MG-135, compreendida entre
os Municípios de Barbacena e Bias Fortes.
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Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe agora a este colegiado deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.051/2008 tem por finalidade dar a

denominação de Rodovia Deputado José Bonifácio - Zé Bodeco - à
Rodovia MG-135, compreendida entre os Municípios de Barbacena e
Bias Fortes.

Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar justa
homenagem à memória de José Bonifácio, eminente homem público,
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Barbacena e ao
Estado de Minas Gerais.

Em 1974, elegeu-se pela primeira vez Deputado Estadual,
permanecendo na Assembléia Legislativa até 1988, onde exerceu os
mandatos com competência, dinamismo e senso de justiça. Sua
atuação foi marcada por autêntico municipalismo e presença
comunitária, tendo como característica o contato direto com as
liderenças políticas, partidárias e sociais.

Por todos os seus feitos, a homenagem que lhe está sendo prestada
é justa e meritória.

Esclareça-se que a Emenda nº 1 tem por objetivo suprimir o art. 2º
do projeto, que determina ao DER-MG colocar placas de identificação
da rodovia, por se tratar de atividade implícita às suas atribuições.

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

nº 2.051/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.140/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
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tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a entidade
Sociedade Musical 16 de Julho, 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 este colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.140/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade Musical 16 de Julho, com sede no Município de Mariana,
que tem como finalidade precípua a disseminação da arte musical.

Para a consecução desse objetivo, mantém uma banda e uma
escola para a formação de novos talentos, promove ensaios para
instrumentistas, entretém a população em geral por meio de
apresentações públicas, participa de eventos cívicos, culturais e
religiosos no âmbito do Município e atende, mediante solicitação, a
demanda das cidades vizinhas.

Por cooperar com o aprimoramento cultural da comunidade, a
instituição se faz merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 2.140/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.274/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Caridade Nossa
Senhora do Rosário, com sede no Município de Silvianópolis.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.274/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Caridade Nossa Senhora do Rosário, com sede no
Município de Silvianópolis, que possui como finalidade precípua
estimular a construção da cidadania por meio de ações nas áreas de
educação, cultura e promoção social.

Para a consecução de seus propósitos, promove a Festa do
Rosário, zelando pela conservação das tradições folclóricas; incentiva
a preservação do patrimônio histórico e cultural; contribui para o
estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos
níveis federal, estadual e municipal, visando à garantia de acesso aos
bens socioculturais necessários ao desenvolvimento humano e social;
divulga publicações técnicas sobre seus trabalhos e assuntos
correlatos; firma convênios com órgãos públicos e entidades privadas
para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 2.274/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.347/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Convívio com os
Portadores de Câncer do Centro de Minas Gerais - Convívio -, com
sede no Município de Curvelo.

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 2.347/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação de Convívio com os Portadores de Câncer do Centro de
Minas Gerais, com sede no Município de Curvelo, que tem como
finalidade precípua proteger e orientar as pessoas portadoras de
câncer, residentes na localidade.

Para alcançar suas metas, mantém uma casa-abrigo destinada aos
pacientes carentes, promove campanhas de conscientização sobre a
prevenção da doença, presta assistência às famílias de seus
assistidos, realiza atividades recreativas e culturais, organiza feiras,
bazares e outros eventos destinados à arrecadação de fundos para
sua manutenção e firma convênios com entidades públicas e da
iniciativa privada para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 2.347/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.397/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Repentistas e Poetas Populares do Norte de Minas, com sede no
Município de Montes Claros.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008 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 2.397/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Repentistas e Poetas Populares do Norte de
Minas, com sede no Município de Montes Claros.

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

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. 32, que o
exercício de qualquer cargo administrativo não será remunerado; e no
art. 34, § 2º, que, em caso de sua extinção, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição de fins assistenciais.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.397/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.398/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural de Lagoa dos Freitas, com sede no Município de
Montes Claros.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008 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 2.398/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Rural de Lagoa dos Freitas, com
sede no Município de Montes Claros.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 34, que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no
art. 37, que os Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores e
benfeitores não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.398/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

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

2.407/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Perseguidos Políticos do Brasil – Asperpb –, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2008 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 2.407/2008 tem por finalidade declarar de

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
2º, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores não serão
remuneradas; e no art. 13 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 2.407/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

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

2.408/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Central São
Bento da Sociedade de São Vicente de Paulo de João Monlevade,
com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/5/2008 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 2.408/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Conselho Central São Bento da Sociedade de São Vicente
de Paulo de João Monlevade.

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,
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. 40, incisos II e
III, que ela não remunera seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes; e que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente
de Paulo, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; ou,
inexistindo, a uma entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.408/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

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

2.409/2008
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 o Centro de Educação e
Desenvolvimento Sustentável do Cerrado - Cedesc -, com sede no
Município de Paracatu.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2008 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 2.409/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro de Educação e Desenvolvimento Sustentável do Cerrado,
com sede no Município de Paracatu.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 23 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores e sócios serão
inteiramente gratuitas; e o parágrafo único do art. 32 preceitua que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente sera destinado a
entidade 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 2.409/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

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

2.411/2008
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
Comunitária da Região Sudoeste de Barbacena - Acresb -, com sede
nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/5/2008 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 2.411/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária da Região Sudoeste de Barbacena.
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 da entidade determina, no art. 29, que as
atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores,
benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 33,
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 2.411/2008.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

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

2.412/2008
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 Creche Escola
Carinha de Anjo, com sede no Município de Barbacena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/5/2008 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 2.412/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Creche Escola Carinha de Anjo, com sede no
Município de Barbacena.

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,
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, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e no art. 38,
que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, instituidores e
sócios não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, bonificações, gratificações ou vantagens.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.412/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 617/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

A proposição em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.680/2004, feito a pedido do Deputado Weliton
Prado, “institui e organiza o Sistema Mineiro de Educação e dá outras
providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Administração Pública.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 704/2007, em
decorrência do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.619/2006, feito
a pedido do Deputado Padre João.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a
15.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre a
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 617/2007 reproduz, quase literalmente, o Projeto
de Lei nº 2.431/2002, encaminhado a esta Casa pelo Chefe do
Executivo. Ambas as proposições incorporaram as propostas
aprovadas no II Fórum Mineiro de Educação.

A proposição em análise versa sobre todos os aspectos da
educação no Estado, desde os princípios que devem nortear a política
educacional até a concepção de projeto político pedagógico das
escolas estaduais, contendo dispositivos importantes e inovadores
para os serviços educacionais no Estado.

O obstáculo à tramitação da proposição nesta Casa, contudo, já foi
anunciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que reconheceu
vício de iniciativa em diversas passagens do texto em exame, razão
pela qual o referido órgão colegiado apresentou 15 emendas, das
quais 11 são supressivas.

Ainda assim, passaram despercebidos da Comissão dispositivos
que representam verdadeira ingerência nos órgãos do Poder
Executivo responsáveis pela política educacional.

Embora não seja da competência desta Comissão o juízo de
constitucionalidade da proposição, não podemos recomendar aos
colegas a aprovação, em Plenário, de dispositivos que não respeitam
o princípio da separação dos Poderes. Este é o caso, por exemplo, do
art. 111 da proposição, que determina a criação, por lei, do Fundo
Mineiro da Educação Básica. O dispositivo determina que o Poder
Executivo encaminhe a esta Casa projeto de lei visando à criação do
referido Fundo, o que se nos afigura flagrante ofensa ao princípio da
harmonia e independência dos Poderes.

Da mesma forma, o art. 113 pretende instituir a Agência Mineira de
Avaliação Estadual. O projeto de lei institui a agência, mas não
estabelece a sua natureza jurídica. As agências reguladoras e de
controle de políticas públicas são, em regra, autarquias, e a criação
dessas é de iniciativa privativa do Poder Executivo. O art. 14
estabelece competência para a Secretaria de Estado de Educação, o
que não pode ser feito por lei de iniciativa parlamentar.

Além das supressões apresentadas no parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e dos demais aspectos que passaram
despercebidos desse órgão, verifica-se, ainda, que a proposição, em
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grande medida, reproduz disposições que já constam na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 1996) –
LDB. Vejamos alguns exemplos.

Primeiramente, o art. 2º da proposição, que estabelece os princípios
da educação mineira, reproduz quase literalmente o art. 3º da LDB.
Por sua vez, o art. 3º, suprimida a menção ao ensino médio,
supressão esta feita nos termos da Emenda nº 4, reproduz o art. 5º da
LDB. O art. 5º, que se refere à liberdade da iniciativa privada, tem o
mesmo texto que o art. 7º da LDB. Os arts. 7º e 8º, por seu turno, os
quais estabelecem as responsabilidades do Estado e do Município,
têm o mesmo conteúdo dos arts. 10 e 11 da LDB. Finalmente, o art.
9º, que versa sobre a composição do sistema mineiro de educação,
reproduz o que já se encontra previsto no art. 17 da LDB.

Portanto, embora reconheçamos o mérito da proposição, que
pretende definir em uma única lei a organização do Sistema Estadual
de Educação, os dispositivos que trazem aspectos inovadores
esbarram em vício de iniciativa, razão pela qual não se justifica sua
aprovação nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº

617/2007.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo -

Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.364/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre os serviços de reboque, resgate, guincho e
remoção de veículos no Estado de Minas Gerais”.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, foi a proposição apreciada quanto ao mérito pela
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que emitiu
parecer por sua aprovação.
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Agora, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme estatui seu art. 1º, a proposição em apreço impõe aos

prestadores de serviços de reboque, resgate, guincho e remoção de
veículos, executados com guinchos-socorro veiculares, a obrigação de
manter registro, licenciamento e cadastro junto ao órgão executivo
estadual de trânsito para poderem exercer a atividade no âmbito do
Estado.

A proposição ainda regula uma série de providências, como a
emissão do Cartão de Identificação Cadastral, a ser feita pelo órgão
executivo de trânsito do Estado, bem como os requisitos para sua
concessão, cria tabela oficial de preços, enfim, impõe obrigações às
prestadoras do serviço e encargos ao órgão de trânsito estadual.
Segundo o autor, esses cuidados se justificam pela complexidade dos
referidos guinchos-socorro veiculares, de uso diário, que, chegando a
transportar veículos de até 30t, se não forem operados de forma
adequada, podem causar sérios prejuízos aos seus usuários, além de
comprometer a segurança do tráfego.

A Comissão de Constituição e Justiça, após examinar o assunto,
comentou os artigos da proposição e salientou a intenção de se
conferir mais segurança à prestação desse tipo de serviços.

Por sua vez, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, ao apreciar a proposição quanto ao mérito, assentiu que a
prestação desse serviço é de interesse público, uma vez que garante
a retirada das vias públicas de veículos sem condições de uso,
contribuindo para o bom fluxo do trânsito e, em última análise, para a
garantia do constitucional direito de ir e vir.

Com efeito, a pane no veículo é uma situação muito desagradável,
tanto para quem está conduzindo quanto para os demais usuários da
via, que geralmente são intolerantes com a situação. Nesse sentido,
partilhamos da opinião da Comissão de mérito, que considera de
inestimável valor os serviços em questão, uma vez que buscam
desafogar a via pública.

Pela ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão,
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entendemos que o projeto gera despesas; contudo, estas serão
arcadas com recursos das taxas relativas à segurança pública
diretamente arrecadadas pelo Detran-MG. Além disso, o projeto, em
seu art. 13, comina diversas penalidades, entre elas multas, as quais
consubstanciarão ingresso de recursos para os cofres públicos.

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

1.364/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.979/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o Projeto de Lei n°
1.979/2008 “altera a tabela de vencimentos dos servidores do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências”.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Em seguida foi a proposição encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1.

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 projeto em epígrafe propõe reajuste da tabela de vencimentos dos

servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a
instituição da adoção de multiplicadores diferenciados para cada nível
da carreira, de forma a garantir mecanismos de produtividade e
estímulo para os servidores, evitando a evasão de servidores
qualificados dos quadros daquela instituição, a alteração da
denominação do cargo de Técnico do Ministério Público para Analista
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do Ministério Público, para conformação com a nomenclatura adotada
em outros órgãos e Estados; o direito à opção, para o servidor efetivo
nomeado para ocupar cargo em comissão, pelo vencimento do cargo
efetivo acrescido de 20% do vencimento do cargo em comissão.

Durante a tramitação, o próprio Ministério Público apresentou um
substitutivo propondo alterações substanciais na proposição: alteração
da jornada de trabalho dos servidores que trabalham 40 horas para 35
horas semanais, mantendo a jornada de 30 horas já existente para os
demais servidores, e o estabelecimento de limite de vagas para o
desenvolvimento do servidor na carreira, nos termos de resolução do
Procurador-Geral de Justiça.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, fez uma
análise detalhada do projeto e do substitutivo proposto. Para adequar
o projeto à técnica legislativa, bem como aos ditames constitucionais,
e acolher as novas propostas do Ministério Público, apresentou o
Substitutivo n° 1.

A Comissão de Administração Pública, à qual compete examinar a
proposição em seu mérito, entendeu que a proposição, na forma do
Substitutivo n° 1, “atende aos preceitos da adminis tração pública e
busca consolidar o princípio da eficiência dos serviços prestados pelo
Ministério Público, órgão que desenvolve funções essenciais para a
defesa da ordem jurídica e para o regime democrático do Estado”.

Conforme informação da Procuradoria-Geral de Justiça, o reajuste
médio a ser concedido aos servidores é de 15,14%, o que representa
cerca de R$15.500.000,00 anuais. Segundo o Relatório de Gestão
Fiscal do Ministério Público, relativo ao período de maio de 2007 a
abril de 2008, disponível no “site” daquele órgão na internet, o valor
total da despesa líquida com pessoal para fins de apuração do limite
foi de R$434.367.133,28. Com a aprovação do projeto, esse valor
anual, desconsiderando o crescimento vegetativo da folha, passaria
para R$458.338.680,06.

O limite máximo para despesas com pessoal definido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF - para o Ministério Público é 2%, sendo
o limite prudencial 1,9%. Pelo último Relatório de Gestão Fiscal, o
Ministério Público gasta 1,66% com pessoal, estando portanto, dentro
dos limites estabelecidos pela LRF.
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Na hipótese de a receita se manter no mesmo montante e não
havendo elevação da despesa com pessoal pelo crescimento
vegetativo da folha, como a concessão de qüinqüênios, por exemplo,
o percentual dos gastos com pessoal do Ministério Público passaria
para 1,72%, permanecendo dentro dos limites previstos pela LRF.

A receita corrente líquida do Estado no primeiro quadrimestre de
2007 era de R$22.161.366.034,65, e a despesa líquida com pessoal
para fins de apuração do limite era de R$432.673.181,68. Naquele
período, o percentual de gasto com pessoal era de 1,95%, estando
acima do limite prudencial estabelecido pela LRF.

Comparando os valores do Relatório de Gestão Fiscal do primeiro
quadrimestre de 2007 com o relatório do 1° quadrime stre de 2008,
observamos que, enquanto a receita corrente líquida teve um
crescimento de 20,42%, a despesa com pessoal do Ministério Público
cresceu no mesmo período 2,45%. Com base nessa avaliação,
mantidas as mesmas condições, a tendência para os próximos
exercícios é de redução do percentual, mantendo-se dentro do limite
de despesa previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Ministério Público enviou a esta Casa o Relatório de Estimativa do
Impacto Orçamentário-Financeiro, a que se refere o art. 17 da Lei
Complementar n° 101, de 2000, a Lei de Responsabili dade Fiscal,
contendo a previsão do impacto para o ano em curso e para os dois
subseqüentes. Nesse relatório, o ordenador de despesas declara que
existem recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas
que serão acrescidas com a aprovação do projeto, sem que haja
comprometimento da execução de outras atividades em andamento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° t urno, do Projeto

de Lei n° 1.979/2008, na forma do Substitutivo n° 1 , da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.450/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de
Passa-Tempo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2008 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.450/2008 tem por escopo autorizar o

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –
DER-MG – a doar ao Município de Passa-Tempo imóvel com área de
8.274m², situado no local denominado Pasto do Açude, nesse
Município, a ser desmembrado de área com 10.000m², registrada sob
o nº 9.176, a fls. 183 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Passa-Tempo.

O imóvel foi doado ao DER-MG, em 1975, por esse ente da
Federação, com fundamento na Lei Municipal nº 506, de 1971, para
que no local fosse construído um acampamento de trabalho.

Por meio do Ofício nº 43/2008, essa autarquia manifesta-se
favoravelmente à pretendida alienação, ressalvando que a área de
1.726m² compõe a faixa de domínio da MG-270. Em decorrência
disso, o § 1º do art. 1º ressalva a citada faixa, que continuará sob o
domínio do Estado.

Cumpre ressaltar que o art. 18 da Constituição do Estado exige
prévia autorização legislativa para a alienação de bens imóveis
públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, acrescenta a existência de interesse público
devidamente justificável.

Nesse ponto, observe-se que o Prefeito Municipal de Passa-Tempo
declara, por meio do Ofício nº 33/2006, que a administração local irá
utilizar o imóvel para a melhoria da prestação de serviços públicos à
comunidade, o que está devidamente assegurado pelo disposto no §
2º do art. 1º da proposição.



565

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.450/2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.450/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.450/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, tem por
objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Passa-
Tempo o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a matéria a este órgão
colegiado a fim de ser apreciada quanto aos aspectos financeiros e
orçamentários, conforme preceitua o art. 188, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.450/2008 pretende autorizar o DER-MG a doar

ao Município de Passa-Tempo imóvel constituído de área com
8.274m², a ser desmembrado de terreno com 10.000m², situado no
local denominado Pasto do Açude, nesse Município.

O § 1º do art. 1º ressalva que a área remanescente de 1.726m²
compõe a faixa de domínio da MG-270, devendo, por isso,
permanecer como propriedade do Estado.

Atendendo ao interesse público que fundamenta toda transferência
de patrimônio público, o § 2º do art. 1º prevê que a área será utilizada
para a prestação de serviços públicos à população passa-tempense.
Ademais, o art. 2º assegura o retorno do bem ao patrimônio do Estado
se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Importante observar que a autorização legislativa de que trata a
proposição é exigida pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
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orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, em especial pelo § 2º de seu art. 105, ao estabelecer
que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente
do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Por fim, a matéria em questão atende aos preceitos legais que
versam sobre a alienação 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

2.450/2008 no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Helvécio -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 37/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar nº 37/2007 visa a extinguir cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado, a que se refere o Anexo Único da Lei Complementar nº 30, de
10/8/93.

Aprovada no 1º turno, retorna a matéria a esta Comissão, para
receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo a extinção de 12 cargos de

provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal da
Advocacia-Geral do Estado, sendo um cargo de Consultor Legislativo-
Chefe e onze cargos de Consultor Técnico-Legislativo.

A extinção dos referidos cargos é conseqüência da criação de 12
cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo, sendo
um de denominação DAD-10 e 11 de denominação DAD-9, na
estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Governo, com
lotação na Assessoria Técnico-Consultiva, órgão que passou a
integrar essa Pasta, por força do art. 2º da Lei nº 17.356, de



567

18/1/2008, que altera as Leis Delegadas nº 91, de 29/1/2003, nº 124,
de 25/1/2007, nº 174 e nº 175, de 26/1/2007.

A Assessoria Técnico-Consultiva tem a função de prestar assessoria
técnico-legislativa ao Poder Executivo e aos demais órgãos e
entidades do Estado em todos os aspectos, incluído o preparo da
redação de decretos e projetos de lei de iniciativa do Governador do
Estado e das respectivas mensagens, a serem enviados ao Poder
Legislativo, bem como da fundamentação das razões dos vetos.

Cumpre-nos nesta fase de discussão ratificar nosso posicionamento
manifestado no 1º turno, salientando que as funções acima referidas
prestadas por essa assessoria continuarão a ser exercidas por cargos
do Grupo de Direção e Assessoramento Superior da administração
direta, com lotação na Assessoria Técnico-Consultiva, conforme já
mencionado.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

37/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Chico

Uejo - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 930/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Belo
Horizonte o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno 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, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 930/2007 tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Belo Horizonte um imóvel de
propriedade do Estado, com área de 286.724,24m², localizado no
Bairro Confisco, nesse Município.

A destinação do imóvel objeto da transferência pretendida é a
regularização dominial de seus ocupantes, o que comprova o
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atendimento do interesse público, pois são famílias de baixa renda
que necessitam solucionar essa situação.

A prévia autorização legislativa para a transferência de bens da
administração pública é exigida pelo art. 18 da Constituição do
Estado, pelo inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e
pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
alienação de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e
não tem repercussão na Lei Orçamentária.

De acordo com informações do Deputado Ademir Lucas, o Conjunto
Habitacional do Bairro Confisco possui uma área contígua, situada no
Município de Contagem, que possui os mesmos problemas, pois
também foi ocupada por pessoas de baixa renda que há anos lutam
pela regularização de sua situação. Assim sendo, solicita o nobre
Deputado que a autorização para doação seja estendida à área total
do imóvel, ficando a Prefeitura de cada Município encarregada de
providenciar o levantamento topográfico e cadastral dos lotes e seus
ocupantes, para a regularização fundiária.

Em decorrência disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, para
incorporar à autorização dada ao Poder Executivo a parte pertencente
ao Município de Contagem.

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

930/2007 no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a
seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios de Belo Horizonte

e Contagem a área destinada ao Conjunto Habitacional do Bairro
Confisco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos Municípios de

Belo Horizonte e Contagem a área destinada ao Conjunto
Habitacional do Bairro Confisco, situada nesses Municípios.

Parágrafo único - A doação do imóvel a que se refere o “caput”
deste artigo objetiva a regularização dominial de seus ocupantes.

Art. 2º - O levantamento topográfico e cadastral dos lotes e
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ocupantes será executado pelo Município onde estiverem localizados,
cabendo também ao respectivo Município arcar com os encargos
financeiros destinados à regularização fundiária, titularização dos lotes
e moradias.

Art. 3º - A área 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, o Município onde estiver situada não
cumprir a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.448/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros
o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda 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, inciso
VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1º do referido art. 189,
apresentamos, ao final deste parecer, a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.448/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros
o imóvel constituído pelo prédio denominado Edifício Vereador Padre
Lage, situado nesse Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º determina que o
imóvel será utilizado para abrigar a Câmara Municipal e órgãos
públicos estaduais, em benefício da população local; e o art. 2º
assegura que o bem retornará ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
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pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo inciso I do art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos nosso entendimento de que a pretendida alienação
encontra-se em conformidade com os preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, não representa
despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei
Orçamentária.

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

1.448/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Elisa Costa.
PROJETO DE LEI Nº 1.448/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros 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

Ferros o imóvel constituído por um prédio denominado Edifício Ver.
Padre Lage, localizado na sede do referido Município, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ferros, sob o nº
1.165, a fls. 002 do Livro 3-A.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a abrigar a Câmara Municipal de Ferros e órgãos públicos
estaduais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.046/2008
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Aiuruoca o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma apresentada e,
agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, inciso
VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.046/2008 tem como finalidade conceder

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Aiuruoca o imóvel com área de 10.750m², situado no
lugar denominado Quatro Olhos, nesse Município.

Importante observar que o parágrafo único do art. 1º determina que
o imóvel será utilizado para a construção de um campo de futebol,
atendendo a reivindicação dos moradores locais para possibilitar-lhes
lazer e esporte, inclusive aos mais carentes.

Ademais, 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.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para transferência de
bem 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.

Diante disso, a pretendida autorização encontra-se em conformidade
com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não representa
despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei
Orçamentária. Pode, portanto, ser transformada em lei.

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

2.046/2008, no 2º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.199/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Uberlândia o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada e,
agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, inciso
VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.199/2008 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Uberlândia o imóvel constituído de
uma área com 10.234m², situado na Av. Europa, Bairro Tibery, nesse
Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o imóvel destina-se ao
funcionamento de uma Unidade de Orientação ao Menor, em perfeita
consonância com o interesse da comunidade. Como garantia do
negócio a ser realizado, o art. 2º determina a reversão do bem ao
patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

A prévia autorização legislativa de que trata a proposição é exigida
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo inciso I do art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Reiteramos nosso entendimento de que a pretendida alienação
encontra-se em conformidade com os preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, não representa
despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei
orçamentária.

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

2.199/2008, no 2º turno.
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Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Sebastião Helvécio.

COMUNICAÇÕES  DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 10/6/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Célio Moreira, notificando sua ausência do País no

período de 3/6/2008 a 13/6/2008, em viagem a Israel, com o objetivo
de participar da comemoração dos 60 anos do Parlamento de Israel. (-
Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Eros Biondini, notificando sua ausência do País no
período de 3/6/2008 a 13/6/2008, em viagem a Israel, com o objetivo
de participar da comemoração dos 60 anos do Parlamento de Israel. (-
Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2008

ATA
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2008
Presidência dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Cesar, Getúlio

Neiva e Sebastião Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 227, 228 e
229/2008 (encaminhando o Projeto de Lei nº 2.474/2008, expediente
relativo ao Regime Especial de Tributação concedido ao setor de
tubos e acessórios de material plástico para uso na construção civil e
o Projeto de Lei nº 2.475/2008, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.476 a 2.484/2008 - Requerimentos
nºs 2.578 a 2.583/2008 - Requerimentos dos Deputados Gilberto
Abramo (3), Fábio Avelar e outros, Roberto Carvalho e outros, Antônio
Carlos Arantes e Domingos Sávio e Ruy Muniz - Proposição Não
Recebida: Requerimento da Comissão de Administração Pública -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública,
de Cultura, de Administração Pública e de Educação - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Tadeu
Leite, Getúlio Neiva e Weliton Prado - Registro de presença - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo (3),
Roberto Carvalho e outros, Fábio Avelar e outros, Antônio Carlos
Arantes e Domingos Sávio e Ruy Muniz; deferimento - Registro de
presença - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado
Gilberto Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas -

Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
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Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Às 14h14min, a

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Paulo Cesar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

“MENSAGEM Nº 227/2008*
Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado à
União.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,
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inciso VI, da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina à construção do Fórum da Justiça do Trabalho da Comarca de
Coronel Fabriciano.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.474/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União parte do

terreno pertencente à Escola Estadual Padre José Maria de Man,
situado na Rua Guarapari, 1.355, Bairro Santo Elói no Município de
Coronel Fabriciano, com área de 3.600,00m², a ser desmembrada de
área maior, conforme a Matrícula nº 40.603, Livro 2, de 18 de
setembro de 1990, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Coronel Fabriciano, com a seguinte descrição: frente - Rua Guarapari
- 40,00m; lateral direita - Rua José Ferreira Gomes - 90,00m; lateral
esquerda - E.E. Padre José Maria de Man - 90,00m e fundos - Rua
Wilkie Barros - 40,00m.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
construção do Fórum da Justiça do Trabalho da Comarca de Coronel
Fabriciano.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 228/2008*

Belo Horizonte, 5 de junho 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 §§
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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 fabricação de tubos e acessórios de material
plástico para uso na construção civil contra benefício fiscal
irregularmente concedido pelo Estado da Bahia, por meio de suas Leis
nº 7.351, de 15 de julho de 1998, e nº 7.980, de 12 de dezembro de
2001, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento da
Indústria de Transformação Plástica – BAHIAPLAST.

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 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 dessa 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 publicado no Estado da Bahia a Lei nº 7.351, de
15 de julho de 1998, que assim dispõe:

“Art. 3º - Constituem benefícios do BAHIAPLAST:
(...)
III - crédito presumido nas operações de saídas de produtos

transformados, desde que derivados de produtos químicos e
petroquímicos, básicos e intermediários, promovidas por empresa
industrial inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado da
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Bahia (CAD-ICMS) sob os códigos de atividade econômica e nas
condições estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único - O crédito presumido previsto neste artigo será:
I - nas operações que destinem mercadorias para este Estado, o

equivalente a 41,1765% (quarenta e um inteiros e um mil setecentos e
sessenta e cinco décimos de milésimos por cento), do imposto
destacado;

II - nas operações que destinem mercadorias para outras unidades
federativas, o equivalentes a:

a) 70% (setenta por cento) do imposto destacado, para empresas
com projetos de implantação e ampliação que sejam de relevância
para a matriz industrial do Estado, na forma que dispuser o
regulamento;

b) 50% (cinqüenta por cento) do imposto destacado, para as demais
empresas.”.

E a Lei nº 7.980, de 12 de dezembro de 2001, que dispõe:
“Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, em função

do potencial de contribuição do projeto para o desenvolvimento
econômico e social do Estado, os seguintes incentivos:

I - dilação do prazo de pagamento de até 90% (noventa por cento)
do saldo devedor mensal do ICMS normal, limitada a 72 (setenta e
dois) meses;

II - diferimento do lançamento e pagamento do Imposto sobre
Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) devido.”.

O incentivo fiscal concedido pelo Estado da Bahia, através da Lei nº
7.351/98, que constitui um dos benefícios do Programa Estadual de
Desenvolvimento da Indústria de Transformação Plástica -
BAHIAPLAST, afronta o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do
art. 155 da Constituição da República e a Lei Complementar nº 24, de
7 de janeiro de 1975. O inciso III do art. 3º da Lei nº 7.351, de 1998,
estabelece crédito presumido de valor equivalente a 41,1765% do
imposto na saída de produtos transformados, em operações internas,
de valor equivalente a 70% nas operações interestaduais, para
empresas com projetos de implantação e ampliação que sejam de
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relevância para a matriz industrial do Estado, e 50% nas operações
interestaduais para as demais empresas. Assim, propiciam-se aos
produtos de material plástico fabricado naquele estado condições
claramente privilegiadas, sobretudo nas vendas interestaduais.

Ademais, 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. 2º da Lei 7.980, de 12 de dezembro de
2001, denominada “desenvolve”, autoriza as empresas instaladas no
Estado da Bahia a dilatação do prazo de recolhimento do ICMS, que
consiste em possibilitar à empresa beneficiada, se for da cadeia
petroquímica recolher à vista apenas 10% do ICMS e adiar o
recolhimento do restante para o sexto ano, a contar do começo da
produção, quando então recolherá o montante de uma só vez.

Esse benefício resulta em concorrência desfavorável à indústria
estabelecida em Minas, que não consegue competitividade de preços
para realizar vendas às empresas públicas de tratamento de água e
de esgoto, às empreiteiras e construtoras contratadas para realização
de obras de saneamento básico e aos contribuintes estabelecidos em
Minas Gerais.

Em síntese, o benefício fiscal consiste na desoneração e dilatação
de prazo para recolhimento do ICMS para contribuintes estabelecidos
Bahia, implicando preços menores do que aqueles praticados pelos
contribuintes localizados em Minas Gerais, impossibilitando-os de
concorrer com os fornecedores baianos.

A reação do Governo deve ser rápida para neutralizar os efeitos
econômicos e sociais, pois o desequilíbrio causado pela competição
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desleal é socialmente arrasador.
Provocada por empresa mineira do setor de fabricação de tubos e

acessórios de material plástico para uso na construção civil, 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 16.000188450-33,
concedeu redução de carga tributária, de forma que a carga tributária
resulte em 7% (sete por cento), para contribuintes do imposto mineiro,
carga tributária de 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento) nas
operações destinadas a órgãos públicos de tratamento de água e
esgoto e às empreiteiras e construtoras contratadas para realização
de obras de saneamento básico no Estado e carga de 9% (nove por
cento) em operações interestaduais, mediante a concessão de crédito
presumido.

A medida adotada pela Secretaria de Estado de Fazenda vai ao
encontro do disposto no art. 225 da Lei 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 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 aos
benefícios fiscais previstos nas Leis nº 7.351/89 e nº 7.980/01 do
Estado da Bahia.

É importante salientar que os benefícios fiscais, acima mencionados,
concedidos através de RET estão em consonância com o disposto no
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF, que estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

A relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais
elas incidirão serão enviadas a essa Casa na forma e no prazo
previsto no § 6º do art. 225 da Lei 6.763/75.
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Belo Horizonte, 15 de maio 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.

“MENSAGEM Nº 229/2008*
Belo Horizonte, 9 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me reserva o inciso V do art. 90,

da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar a Vossa Excelência,
para exame e deliberação dessa egrégia Assembléia, Projeto de Lei
que reajusta as tabelas de vencimento básico de carreiras do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG,
institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade
Individual e Institucional nas carreiras do Instituto Mineiro de
Agropecuária – GEDIMA, e cria cargos de provimento efetivo da
carreira de Agente Governamental, no âmbito da Secretaria de Estado
de Governo – SEGOV.

Cumpre notar que o reajuste proposto para os servidores do
IPSEMG decorre de negociações conduzidas por comissão tripartite,
composta por representantes dos servidores e da direção daquela
Autarquia, conjuntamente com técnicos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG. Já a Gratificação para os
servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, é proposta em
função de manifestação nesse sentido por parte da Câmara de
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. Por outro
lado, propõe-se a criação de 26 (vinte e seis) cargos na carreira de
Agente Governamental, no âmbito da SEGOV, para fazer face à
necessidade de readequação do quadro de pessoal daquele órgão.

Cabe ainda ressaltar que a proposição, como um todo, acha-se em
consonância com os limites de despesas determinados pelo art. 19 da
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Em vista do calendário eleitoral, faz-se
mister igualmente observar que a iniciativa se harmoniza com os
ditames da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
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estabelece normas para as eleições, notadamente quanto aos prazos
e vedações constantes de seus seguintes dispositivos: § 3º do art. 7º;
§§ 1º e 3º do art. 13; inciso V, alíneas “a” e “d” do art. 76, e inciso VIII
do art. 76.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
à consideração dessa Casa Legislativa o presente Projeto de Lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008

Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico de carreiras
do IPSEMG, institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional nas carreiras do Instituto
Mineiro de Agropecuária - GEDIMA e cria cargos da carreira de
Agente Governamental.

Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de
maio de 2008, os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras de Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade
Social e Analista de Seguridade Social, de que tratam os itens V.1.1,
V.1.2 e V.1.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de
2005.

Parágrafo único - O reajuste a que se refere o “caput” não será
deduzido do valor percebido pelo servidor relativo à Vantagem
Temporária Incorporável - VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27
de outubro de 2005.

Art. 2º - Fica instituída a Gratificação de Escolaridade, Desempenho
e Produtividade Individual e Institucional - GEDIMA, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o
regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos
detentores de função pública das carreiras do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA, a que se referem os incisos I a V do art. 1º da Lei
nº 15.303, de 10 de agosto de 2004.

§ 1º - A GEDIMA será atribuída mensalmente, a partir de 1º de
janeiro de 2008, aos servidores em efetivo exercício, mediante
pontuação aferida com base na escolaridade, no tempo de serviço e
nas avaliações de desempenho individual e institucional.

§ 2º - A pontuação de que trata o § 1º observará os seguintes limites
máximos por servidor:
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I - três mil pontos, para as carreiras de Fiscal Agropecuário,
Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária, Assistente
Agropecuário e Assistente de Gestão de Defesa Agropecuária; e

II - quatro mil pontos, para a carreira de Auxiliar Operacional.
§ 3º - O ponto unitário da GEDIMA corresponde a 0,032% (zero

vírgula zero trinta e dois por cento) do valor do vencimento básico do
grau J do nível VI referente à carreira e à jornada de trabalho do
servidor pertencente ao IMA, conforme as tabelas constantes no item
II.I do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005.

§ 4º - Serão deduzidos da GEDIMA os valores acrescidos à
remuneração do servidor a partir de 1º de janeiro de 2008, em virtude
de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou
concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente.

Art. 3º - Ficam criados vinte e seis cargos de provimento efetivo da
carreira de Agente Governamental, instituída pela Lei nº 15.470, de 13
de janeiro de 2005, lotados na Secretaria de Estado de Governo -
SEGOV.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos da carreira de Agente Governamental, constante no item
I.2.1 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005, passa a ser de
quatrocentos e dez.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.415/2008 , do Deputado
Bráulio Braz.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.349/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.349/2007.)

Da Sra. Vanessa Pinto Guimarães, Secretária de Educação,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.139/2008, da
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Comissão de Participação Popular.
Do Sr. Cabo Neto, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da

Prata, solicitando, em atenção à Indicação nº 67/2008, do Vereador
Narcízio da Cruz Naza Ferreira, que esta Casa interceda junto ao
Governador do Estado com vistas ao aumento do número de policiais
militares e civis no Município. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Eugênio Pascelli Gonçalves Lima, Presidente da Câmara
Municipal de Coronel Fabriciano, encaminhando o Requerimento nº
11/2008, de Vereadores dessa Casa, em que solicitam rejeição ou
alteração do Projeto de Lei Complementar nº 26/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar n° 26/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 617, 765 e
1.872/2007, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (-
Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Cesar) - 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 2.476/2008
Dá a denominação de José Alves de Sousa à estrada que liga o

Município de Miravânia ao de Cônego Marinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada José Alves de Sousa a estrada que liga o

Município de Miravânia ao de Cônego Marinho.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Nascido em 26 de janeiro de 1908, no Distrito de Santa

Cruz, Município de Ouricurí, Estado do Pernambuco, José Alves de
Sousa, fugindo da seca e da fome, chegou até o Norte de Minas,
região de gente simples e trabalhadora, povo acolhedor e amigo. Zé
Pernambuco, como era chamado na região, fixou sua morada no
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Distrito de Miravânia. Com um perfil arrojado para a época, auxiliou
muito no desenvolvimento do Norte de Minas.

No ano de 1968 adquiriu o Cartório de Registro Civil e Notas na
cidade de Miravânia, consolidando a sua característica de homem
empreendedor.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares para juntos
prestarmos esta homenagem a esse mineiro de coração.

- 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 2.477/2008
Dá a denominação de Modesto Costa Araújo à rodovia que liga o

Município de Novorizonte ao Entroncamento com a MG-404.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Modesto Costa Araújo a estrada que liga

o Município de Novorizonte ao Entroncamento com a MG-404.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Nascido em Taiobeiras, Modesto Costa Araújo, filho de

produtores rurais, começou cedo com as responsabilidades de
“homem da casa”, como se diz no interior de nosso Estado, devido a
precoce morte de seu pai.

Muito trabalhador, prestou seus serviços em diversas fazendas da
região, onde fez muitas amizades, tendo sido eleito Vereador, em
1972, pelo Município de Salinas. Lá foi eleito por mais seis vezes,
somando sete mandatos consecutivos. Ao longo de sua vida política
Sr. Modesto alcançou juntamente com seus amigos a emancipação
político-administrativa do Município de Novorizonte, antes Distrito de
Salinas.

Assim foi a vida de um homem que, desde cedo, soube lidar com os
problemas que o atingiram e aprendeu a vencer todos eles, sempre
pensando no próximo. Desta forma, o povo de Novorizonte pediu, e
eu, como legítimo representante deste povo norte-mineiro solicito o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto, que tem uma
importância gigantesca para o povo desse Município.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.478/2008
Dá a denominação de Aníbal Gonçalves das Neves à rodovia que

liga o Município de Fruta de Leite ao Entroncamento da Rodovia BR-
251.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada Aníbal Gonçalves das Neves a estrada

que liga o Município de Fruta de Leite ao Entroncamento da Rodovia
BR-251.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Nascido em 4/8/1904, o Sr. Aníbal, como era conhecido

no Município de Fruta de Leite, foi proprietário de caminhões em que
transportava carga para o povo da região.

Pessoa simples, de muito respeito por todos que ali moravam, o Sr.
Aníbal foi um dos fundadores desse Município e sonhou com a
pavimentação da estrada que o liga ao Entroncamento da BR-251, a
qual está prestes a se tornar realidade. Dessa forma, o povo de Fruta
de Leite pediu, e eu, na forma regimental, solicito o apoio dos nobres
pares para a aprovação deste projeto de lei, que será de muita
importância para o povo dessa cidade e da região.

- 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 2.479/2008
Declara de utilidade pública a Lira Musical 1º de Maio, com sede no

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

Maio, com sede no Município de Leopoldina.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Bráulio Braz
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Justificação: A citada entidade, sem fins lucrativos, exerce atividade
de caráter social e cultural, objetivando manter as tradições culturais e
desenvolver, junto às comunidades carentes do Município, o ingresso
de jovens na arte musical e no aperfeiçoamento de projetos de
trabalhos sociais e culturais que sejam do interesse da população.

A banda não tem fins lucrativos, pois nenhum dos seus membros,
com exceção do maestro, recebem algum tipo de remuneração.

Os jovens recebem aula de teoria e prática musical.
A entidade promove diversas apresentações, as quais se realizam,

principalmente, em datas cívicas, festas populares e em
programações próprias.

A banda mantém o custeio das despesas de remuneração do
maestro, conservação de instrumentos, compra de material didático,
gasto com água, luz, limpeza, manutenção e conservação de sua
sede com doações da comunidade.

Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, contamos com
a anuência dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende
outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 2.480/2008
Dá a denominação de Arlen de Paulo Santiago a estrada que liga o

Município de Coração de Jesus ao de Brasília de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Arlen de Paulo Santiago a estrada que liga

o Município de Coração de Jesus ao de Brasília de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Minas Gerais é o Estado que tem a maior malha viária

do País, e seu vastíssimo território é extremamente propício ao
desenvolvimento de sua enorme potencialidade. Seu povo
caracteriza-se pela tradição de jamais deixar o passado para trás,
elevando o nome de quem trabalhou em prol de melhores condições
de vida. Sendo assim, não podemos deixar de homenagear mais um
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mineiro.
Arlen de Paulo Santiago, natural do Município de Montes Claros,

nascido em 29/11/28, cresceu em uma fazenda às margens do Rio
Verde. Filho de família simples, sempre trabalhou pelo bem do
próximo, criando muitos empregos na região de Montes Claros e
Coração de Jesus, onde seu filho, o Deputado Estadual Arlen de
Paulo Santiago Filho, do PTB, foi Prefeito.

Hoje, vendo a oportunidade de homenagear este grande homem,
solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- 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 2.481/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores Rurais do

Ribeirão Santo Antônio, com sede no Muncípio de Campos Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Produtores Rurais do Ribeirão Santo Antônio, com sede no Município
de Campos Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação de Produtores Rurais do Ribeirão Santo

Antônio, com sede no Município de Campos Gerais, é uma entidade
sem fins lucrativos, de duração indeterminada, que está em pleno e
regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais. Ela tem como finalidade contribuir para o
fomento técnico e econômico das operações agropecuárias e elevar o
nível cultural e o bem-estar social dos associados.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema
importância para a Associação, pois, com essa documentação, poderá
firmar parcerias com órgãos públicos estaduais, viabilizando, dessa
maneira, a ampliação de seu atendimento às famílias necessitadas.

Trata-se de entidade dotada de personalidade jurídica, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções.
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Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.482/2008
Dispõe sobre critérios especiais de avaliação das pessoas com

dislexia nos vestibulares das Universidades Públicas Estaduais e nos
concursos de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo
ou emprego público da administração direta ou indireta.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica estabelecida a obrigatoriedade de critérios especiais

de avaliação das pessoas com dislexia nos vestibulares das
Universidades Públicas Estaduais e nos concursos de provas ou de
provas e títulos para investidura em cargo ou emprego público da
administração direta ou indireta.

Art. 2º – Os editais de vestibulares e de concursos públicos, para os
fins desta lei, deverão atender à hipótese prevista no art. 1º, assim
como as respectivas fichas de inscrição deverão conter campo
obrigatório para que o candidato possa identificar sua condição de
possuidor do distúrbio de dislexia.

Art. 3º – O candidato possuidor de dislexia deverá:
I – apresentar à instituição organizadora do vestibular ou do

concurso público, no prazo definido em edital, laudo médico
comprobatório do distúrbio;

II – submeter-se, quando aprovado em etapas classificatórias, a
exame por equipe técnica multidisciplinar, determinada pela instituição
organizadora do vestibular ou do concurso, para confirmação do
distúrbio.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Célio Moreira
Justificação: Dislexia é uma específica dificuldade de aprendizado

da linguagem, na leitura, na soletração, na escrita, em cálculos
matemáticos, etc. Importante é ressaltar que não tem como causa
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falta de interesse, de motivação, de esforço ou de vontade. Ter
dificuldades no aprendizado da leitura é característica evidenciada em
cerca de 80% dos disléxicos.

Os disléxicos têm dificuldades para ler e conseqüentemente para
compreender, por isso, tendem a ser mais lentos no que se referem à
leitura e à interpretação de textos.

Diante de tal situação, faz-se necessária a adequação das provas
aplicadas em vestibulares e em concursos públicos às necessidades
das pessoas com dislexia. Estudos recentes apontam alguns itens que
devem ser priorizados no momento da elaboração do vestibular ou do
concurso público; entre eles, destaca-se a importância de os
enunciados das questões serem concisos, claros e objetivos. Se
possível, deve ser dada prioridade a avaliações orais, para que, em
tom de conversa, o dilsléxico possa dizer o que sabe. É fundamental
garantir um tempo maior para realização das provas.

Ao tratar de forma igual os desiguais, se aprofundam as
desigualdades. Daí, a importância deste projeto de lei que tem por
objetivo garantir condições mais adequadas para que os disléxicos
possam ingressar em uma universidade ou no serviço público.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.171/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.483/2008
Institui o Estatuto do Estudante e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído o Estatuto do Estudante, destinado a regular
as relações entre os estabelecimentos de ensino e os alunos
matriculados na educação infantil, ensino médio e ensino fundamental
da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, os alunos matriculados na
educação infantil, ensino médio e ensino fundamental passam
doravante a ser denominados simplesmente “estudantes”.
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Art. 2º - O Estatuto do Estudante em pauta tem como objetivo a
proteção do estudante, propiciando o seu pleno desenvolvimento
educacional em um ambiente seguro e saudável, visando a seu
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS BÁSICOS DO ESTUDANTE

Art. 3º - São assegurados aos estudades a igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola, sendo dever do Estado
prover os meios necessários para tal fim.

Art. 4° - O estudante deverá ser respeitado por seu s educadores,
que conduzirão de forma harmoniosa e dentro do que estabelece a Lei
de Diretrizes e Bases as aulas e as atividades educativas ministradas.

Art. 5º - Qualquer conduta dos educadores que represente
desrespeito ao estudante deverá ser levada ao conhecimento da
direção do estabelecimento de ensino, através de sua ouvidoria que,
no prazo de 15 (quinze) dias, deverá apurar os fatos.

Parágrafo único - O estabelecimento de ensino deverá dar imediata
ciência da ocorrência que envolver o estudante aos seus responsáveis
legais, a fim de que possam esses acompanhar a apuração dos fatos.

Art. 6º - Em razão de caso fortuito ou força maior poderão os
estabelecimentos de ensino cancelar a aula, devendo, no entanto,
avisar com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas aos
estudantes.

Parágrafo único - Não sendo possível a realização do aviso
mencionado no “caput”, deverá a direção da escola providenciar
atividades curriculares que deverão ser aplicadas no horário da aula
cancelada.

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA DOS ESTUDANTES

Art. 7º - O estudante tem direito à proteção de sua segurança física,
psicológica e moral dentro do estabelecimento de ensino.

Art. 8º - Nas escolas que se localizarem em regiões com alto índice
de criminalidade, é dever da direção do estabelecimento solicitar junto
aos órgãos de segurança policiamento específico, podendo ser
solicitada escolta policial na entrada e saída dos horários de aula.

Art. 9º - Os estabelecimentos de ensino poderão desenvolver
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programas educacionais específicos no sentido de conscientizar e
coibir os atos de violência e de vandalismo.

Art. 10 - Quando recomendado pelos órgãos de segurança pública,
o estabelecimento de ensino deverá instalar detector de metais em
todos os seus acessos.

Art. 11 - Poderão os estabelecimentos de ensino instalar
monitoramento interno realizado por circuito de TV nas suas
dependências, a fim de coibir atos de violência e de desrespeito.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Ficam obrigados todos os estabelecimentos de ensino a
implantar uma ouvidoria que terá como função recolher sugestões,
propostas e reclamações dos estudantes, examinando-as e propondo
as medidas necessárias ao aperfeiçoamento e à solução dos
problemas apontados.

Art. 13 - Todo estabelecimento de ensino deverá ter um conselho de
pais que reuniar-se-á mensalmente, devendo o representante do
referido conselho ser convocado para a participação em todas as
reuniões do conselho estudantil da escola.

Art. 14 - Os estabelecimentos de ensino deverão incentivar entre os
seus alunos a criação de grêmios estudantis, que terão a função de
integração e representação desses alunos.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: A ordem constitucional vigente reconhece na família e

na escola um papel insubstituível na educação das crianças e dos
jovens. Os direitos e os deveres dos pais e educadores em relação
aos menores, nomeadamente no que diz respeito à educação escolar,
são, assim, objeto de especial consideração. Mas também as crianças
e os jovens, como estudantes, são sujeitos de direitos e deveres, os
quais, enquanto conquistas sociais e civilizacionais, devem ser
interpretados, explicitados e sistematicamente reiterados pelos adultos
em todos os contextos de interação social.

As crianças e os jovens não constroem espontaneamente a sua
identidade social, dependendo antes de mais nada do apoio que é
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proporcionado por adultos conscientes do seu papel de educadores.
Como se vê, a educação é um direito fundamental que não só deve
ser garantido pelo Estado e respeitado por estudantes e educadores,
como incentivado por estes, a fim de promover o desenvolvimento do
País e de seus cidadãos. Assim, este projeto visa resguardar a
relação entre o estudante e o educador, procurando uma forma de
harmonia para tal interação.

- 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 2.484/2008
Dá denominação ao Centro Administrativo do Governo do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Presidente Tancredo de Almeida Neves o

Centro Administrativo do Governo do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Tancredo Neves nasceu em São João del-Rei, em

4/3/10. Advogado, ingressou na política pelo PP, pelo qual foi eleito
Vereador em São João del-Rei em 1935, cargo que exerceu até 1937.

Já pelo PSD, elegeu-se Deputado Estadual (1947-1950) e Deputado
Federal (1951-1953). Passou a atuar no Ministério a partir de 25/6/53,
exercendo os cargos de Ministro da Justiça e Negócios Interiores até
o suicídio do Presidente Getúlio Vargas.

Em 1954, foi eleito novamente Deputado Federal, cargo que ocupou
por um ano. Foi Diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais
(1955) e da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil (1956-1958).
De 1958 a 1960, assumiu a Secretaria de Finanças do Estado de
Minas Gerais (1958-1960).

Foi nomeado Primeiro-Ministro com a instauração do regime
parlamentarista, logo após a renúncia do Presidente Jânio Quadros.
Ocupou o cargo de 1961 e 1962. No ano seguinte, voltou a ser eleito
Deputado Federal.

Foi um dos líderes do MDB, partido criado em 27/10/65, a partir do
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AI-2, que decretou a extinção de todos os partidos políticos até então
existentes e instituiu o bipartidarismo. Foi reeleito Deputado Federal
seguidas vezes entre 1963 e 1979. Após a volta do pluripartidarismo,
Tancredo foi Senador pelo MDB em 1978 e fundou o PP, partido pelo
qual continuou exercendo o mandato até 1982. No ano seguinte,
ingressou no PMDB e foi eleito Governador de Minas Gerais (1983-
1984).

Nesse período político, houve grande agitação política em prol do
movimento Diretas Já, numa ação popular que mobilizou os jovens e
pregava as eleições diretas para Presidente; porém, com a derrota da
emenda Dante de Oliveira, que instituía as eleições diretas para
Presidente da República em 1984, Tancredo foi o nome escolhido
para representar uma coligação de partidos de oposição reunidos na
Aliança Democrática.

Com o Senador José Sarney como Vice, foi eleito Presidente pelo
Colégio Eleitoral, em 15/1/85, representando o partido da Oposição e
derrotando Paulo Maluf, de direita. Na véspera de tomar a posse, em
14/3/85, o político foi internado em estado grave no hospital e o Vice-
Presidente José Sarney assumiu o cargo. Morreu no dia 21/4/85, em
São Paulo.

Mesmo sem nunca ter tomado posse, Tancredo Neves é, por força
de lei, relacionado entre os ex-Presidentes do Brasil. Pela Lei nº
7.465, de 21/4/86, o cidadão Tancredo de Almeida Neves, eleito e não
empossado, por motivo de seu falecimento, figurará na galeria dos
que foram ungidos pela Nação para a suprema magistratura, para
todos os efeitos legais.

O projeto do centro administrativo do governo mineiro representa -
senão o mais importante - um dos projetos de maior relevância para o
governo de Minas Gerais. Muito mais do que uma obra de grande
impacto, ele é uma ferramenta para o desenvolvimento
socioeconômico da região Norte e adjacências do Município de Belo
Horizonte e para a consolidação de um novo conceito de gestão
pública para o Estado de Minas Gerais.

Assinado por Oscar Niemeyer, o projeto arquitetônico do centro
administrativo valoriza conceitos como o de desenvolvimento
sustentável e de preservação do meio ambiente, representando um
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dos mais importantes marcos da história arquitetônica e urbanística de
Belo Horizonte. Com uma área total de 804 mil metros quadrados, o
empreendimento será erguido na antiga sede do Hipódromo Serra
Verde, que pertencia ao Jóquei Clube de Minas Gerais.

O futuro empreendimento irá concentrar, no mesmo espaço, 17
Secretarias de Estado e outros órgãos das administrações direta e
indireta do Estado, com exceção de algumas unidades de prestação
de serviços diretos, como escolas, hospitais, quartéis e delegacias de
polícia, entre outras, que continuarão localizadas em áreas de
estratégico acesso à população. Ao todo, serão mais de 270m² de
área construída, nos quais transitarão, diariamente, 16 mil
funcionários e outras 10 mil pessoas.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
relacionadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da n ossa Lei Maior. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que, além de
atribuir ao Legislativo a competência para dispor sobre a matéria,
estabelece normas para tal, nas quais se destaca a exigência de que
o homenageado seja falecido e não exista outro bem com a mesma
denominação no Município.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aos titulares dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por membro desta Casa.
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- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.578/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Grupo da Minas Brasil,
com sede no Município de Montes Claros, por seus 50 anos de
fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.579/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Academia de História
Terrestre do Brasil - AHIMTB - pela comemoração dos 200 anos do
nascimento do General Osório e dos 100 anos da Arma de
Engenharia. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 2.580/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Maj.-Brig. Intendente
Pedro Norival de Araújo por sua promoção na Aeronáutica. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 2.581/2008, do Deputado Padre João, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Presidente da Cemig cópias dos contratos firmados
entre essa empresa e a Arcelor Mittal Brasil para fornecimento de
energia elétrica. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 2.582/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos bombeiros militares
que menciona pelo desenvolvimento do projeto de responsabilidade
social Bombeiro Mirim no Município de São Sebastião do Paraíso, que
recebeu o Prêmio de Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa
Social da Secretaria de Defesa Social.

Nº 2.583/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Governador do Estado pela
implantação da nova etapa do processo de licitação de pavimentação
de mais 49 trechos de rodovias, por meio do Proacesso.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gilberto Abramo (3), Fábio Avelar e outros, Roberto Carvalho e outros,
Antônio Carlos Arantes e Domingos Sávio e Ruy Muniz.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
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deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Da Comissão de Administração Pública em que solicita seja
encaminhado à Secretária de Educação pedido de providências para
revisão salarial, plano de carreira e aposentadoria dos Diretores de
escolas estaduais.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Cultura, de Administração Pública e de
Educação.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, amigos Vereadores na minha querida Monte Sião,
Antônio Nivaldo Diniz e Lázaro Roberto Talarico, cuja presença nas
galerias nos dá um grande prazer, caríssimos amigos, telespectadores
da TV Assembléia, assessores, senhores e senhoras, ocupo a tribuna,
nesta tarde, para manifestar a nossa satisfação com o anúncio feito
ontem pelo Governador Aécio Neves de novos investimentos no
Município de Itajubá. Há pouco tempo, deixavam-nos preocupados
rumores sobre a situação da empresa Helibrás, que, neste mês,
completa 30 anos de existência. Então ouvíamos notícias sobre a
possibilidade de a empresa iniciar nova etapa industrial no Estado de
São Paulo, deixando a unidade de Itajubá e indo para uma próspera
cidade do interior de São Paulo. Essa notícia deixou-nos muito
apreensivos - não só este Deputado, que sou da região e defendo os
interesses do Município, mas, tenho certeza, também outros
parlamentares. Tomamos conhecimento das ações proativas tomadas
pelo governo, que detém quase 15% do controle da Helibrás, em favor
dessa empresa. A Assembléia Legislativa, no início desta legislatura,
em abril, esteve naquela cidade, representada pela Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, presidida pelo
Deputado Vanderlei Miranda, e por outros Deputados, como o
Deputado Bráulio Braz. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de
participar de um encontro importante, em que tivemos do Vice-
Presidente Luís Fernando Mauad informações detalhadas sobre todo
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o projeto técnico da Helibrás, que hoje fabrica por ano 30 helicópteros,
que têm sido vendidos para o governo federal, para o exterior e para
entidades civis e particulares.

Sem dúvida, não se fala hoje em Itajubá sem se fazer uma
referência à Helibrás, que é um patrimônio dos mineiros, dos
itajubenses e de toda a nossa região, particularmente. A empresa
congrega hoje mais de 300 funcionários, altamente capacitados, com
cursos no exterior, que se dedicam ao fabrico das aeronaves. Diga-se
de passagem, essa unidade em Itajubá tem sido visitada
constantemente por representantes de todos os países, do setor da
indústria e do comércio, e, particularmente, por representantes da
segurança nacional.

Há pouco tempo, o Ministro Jobim lá esteve e conheceu, de perto, o
que representa a Helibrás para Minas Gerais e para o Brasil. Ontem,
após um ano de entendimento e negociação com o governo Aécio
Neves, estavam presentes também ao encontro os Srs. Christian
Grass, Vice-Presidente da Eurocopter para a América Latina, e Jorge
Viana, Presidente do Conselho Administrativo da Helibrás. Após
momentos importantes e uma reunião técnica, chegou-se à conclusão
de que os novos investimentos para Itajubá serão um grande marco
para o desenvolvimento da região. Conforme a audiência realizada
ontem, o detalhamento do projeto demandará cerca de
€4.000.000.000,00, quase R$11.000.000.000,00, até 2020. Um dos
projetos mais arrojados e, sem dúvida alguma, mais cobiçados por
todo o Estado de Minas Gerais, tendo em vista esse grande
investimento.

O Governador Aécio Neves, mesmo já tendo estado na Helibrás,
conhecedor que é do progresso e do ramo tecnológico da nossa
região, certa vez, quando esteve lá, pôde afiançar a todos os
presentes que, por parte do seu governo, não faltaria nenhuma
gestão. Certamente buscaria entendimentos em favor de uma
demanda, de um projeto que fortaleceria o pólo da aeronáutica do
Brasil - Itajubá.

Neste momento, quero manifestar o apreço e o respeito ao nosso
Governador por assumir o comando no desenho desse grande projeto
aeronáutico de Minas Gerais e do Brasil, desempenhando
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efetivamente o papel importante do governo de Minas junto à Helibrás.
Não somente neste momento tão importante para a nossa região,
mas, com as nossas rodovias, de responsabilidade do Estado de
Minas Gerais, todas recuperadas, o Governador vem também
presentear o desenvolvimento, a geração de empregos. Esse
protocolo de intenção, que será assinado muito brevemente, segundo
as informações da assessoria da Presidência da República, contará
com o Presidente Lula, que também assinará esse importante
documento que visa garantir o desenvolvimento aeronáutico do Brasil.

Ressalto a importância da Helibrás, hoje a maior indústria de
aeronaves e helicópteros da América Latina. Vale a pena - como fez a
nossa Assembléia Legislativa - conhecer bem de perto as suas
inovações tecnológicas e condições técnicas, que, acima de tudo,
garantem a fabricação de aeronaves. Com esse projeto, iniciado
ontem, com muita certeza e rapidez, dentro de cinco a 10 anos,
teremos a duplicação na fabricação de helicópteros, até com modelos
novos, que já estão sendo projetados e desenhados e serão
fabricados pela nossa região de Itajubá.

Neste momento, presto uma homenagem muito especial ao Dr.
Mauad, Vice-Presidente da Helibras, que nos recebeu e com quem
hoje falamos por telefone, manifestando nossa satisfação, nossa
parceria e nosso contentamento. Sem dúvida alguma, o Sul de Minas
está em festa, porque, há pouco tempo, tínhamos grande
preocupação de que um braço da Helibrás fosse transferido para o
Estado de São Paulo. Mas o Governador nos deu o exemplo, acima
de tudo, da retomada do desenvolvimento. Vamos fabricar mais
aeronaves e gerar milhares de empregos. Isso dá uma demonstração
inequívoca do seu compromisso com o desenvolvimento, com a
transparência e com a responsabilidade fiscal, particularmente com a
governabilidade no Estado.

Ouço, com muito prazer, o caríssimo Deputado Domingos Sávio,
meu Líder.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, faço uso deste aparte para dar o meu
testemunho da luta de V. Exa. nesta Casa em prol de todo o povo
mineiro e, de maneira muito especial, do seu querido Sul de Minas.
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Sabemos que, não só pela sua querida Ouro Fino, mas por Itajubá,
Pouso Alegre, enfim, por todo o Sul de Minas, V. Exa. é um batalhador
incansável em todas as questões de interesse daquela gente
batalhadora, daqueles mineiros que têm uma história belíssima e que
tanto contribuíram e contribuem para o desenvolvimento e o
crescimento de todo o Estado. Esse anúncio que V. Exa. faz das
ampliações da Helibrás e dessas parcerias envolvendo os governos
estadual e federal e a iniciativa privada, sabemos que não ocorrem do
dia para a noite e que é uma luta de muito tempo. Sei quantas
reuniões V. Exa. não só promove, mas das quais também participa e
do seu esforço permanente. Fiz questão de aparteá-lo para dar esse
testemunho.

Muitas vezes, o cidadão ou alguns veículos de mídia enxergam o
trabalho do Deputado como sendo apenas o realizado neste Plenário
ou numa determinada Comissão ou apresentando um projeto de lei.
Sabemos que o Deputado Estadual hoje tem muito mais a função de
representar a sua comunidade, levando a diversos segmentos, do
setor público ou até da iniciativa privada, as reivindicações, os anseios
e as demandas da sua comunidade. V. Exa. é um exemplo nesta
Casa.

Quero aproveitar este aparte, justamente pela liderança que V. Exa.
exerce, para manifestar a minha alegria de termos hoje assistido à
leitura da mensagem do Governador que encaminha o Projeto de Lei
nº 2.475, que propõe o aumento de salário para os servidores do
Ipsemg e cria a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional - Gedima - para os servidores
do IMA, a fim de resolver esse grave problema de defasagem salarial
dos servidores desse instituto. Tenho certeza de que, como
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e um batalhador
por essas causas, V. Exa. procurará viabilizar, o mais rápido possível,
a votação nessa Comissão, para que, num esforço conjugado,
envolvendo todos os demais colegas, trabalhemos a fim de que, ainda
neste mês - no mais tardar, no início de julho -, esse projeto esteja em
Plenário. Tanto os servidores do Ipsemg quanto os meus colegas
veterinários do IMA, os técnicos agrícolas, os servidores
administrativos, os engenheiros agrônomos e os profissionais que
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cuidam da saúde animal e os da Vigilância Sanitária aguardam
ansiosos.

Portanto, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, parabéns pelo belo
trabalho que realiza. Fica aí esse apelo para nos auxiliar na tramitação
rápida desse projeto de lei. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado Domingos
Sávio, pelo aparte. Para encerrar, gostaria de dizer da nossa grande
satisfação - aliás, faço questão que a câmera focalize -, pois hoje os
helicópteros já estão sendo fabricados em Itajubá. Certamente, dentro
de pouco tempo, teremos 60 helicópteros por ano sendo fabricados
em Itajubá em decorrência desse grande investimento que foi
anunciado ontem pelo Governador. Quero tecer meus agradecimentos
em nome de Itajubá, do Sul de Minas e de todos os mineiros, que,
sem dúvida nenhuma, estão hoje felizes com essa extraordinária
notícia em favor da nossa Helibrás, que completa 30 anos de
existência.

Sr. Presidente, deixei para dizer, por último, que quero ratificar a
nossa preocupação, já manifestada pelo Deputado Domingos Sávio,
em decorrência da Mensagem nº 229, lida hoje pelo Deputado Luiz
Tadeu Leite quanto aos nossos servidores do Ipsemg e do IMA. É
muito importante ressaltar que esses dois momentos importantes são
corolários do desenvolvimento, da segurança do governo Aécio
Neves. Quanto ao Ipsemg e ao IMA, certamente nos debruçaremos
sobre essa mensagem e esse projeto, para garantir, acima de tudo, a
função gratificada e um salário digno. Há quanto tempo estamos
aguardando o Gedima, que é uma gratificação já intitulada pelo
próprio governo!

Quero manifestar a todos os servidores do Ipsemg e do IMA o nosso
compromisso de fazer com que esse projeto corra rapidamente em
todas as comissões a fim de ser apreciado em Plenário, como prova
do compromisso que todos os Deputados têm em relação ao Ipsemg e
ao IMA.

Finalizando, Sr. Presidente, agradeço. Mais uma vez, apresento as
minhas homenagens a Itajubá, à Helibrás e ao governo Aécio Neves
por esse grande momento que, com certeza, visa garantir o
desenvolvimento e o progresso de nossa região. Muito obrigado.



602

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pessoas que nos assistem pela TV Assembléia, gostaria de comunicar
a toda a imprensa, aos colegas Deputados, a esta Mesa e aos
telespectadores que nos assistem que ontem, em Brasília, estive em
audiência com o Ministro das Comunicações Hélio Costa, que nos
garantiu e nos autorizou a informar em primeira mão, desta tribuna - e
é o que faço -, que conseguiu definir um canal mundial de
comunicação de televisão para a TV Assembléia. Está definido que a
TV Assembléia, que ainda não tem o seu canal mundial de
comunicação televisiva em Belo Horizonte, terá, a partir dessa decisão
e legalização, o canal 35 à sua disposição. O Ministro autorizou-me a
anunciar aqui esta notícia tão importante para todos os que
acompanham em Belo Horizonte e em todos os rincões de Minas
Gerais a programação seletiva que traz assuntos importantes
abordados na TV Assembléia. Portanto, aproveito a oportunidade para
agradecer, em nome desta Casa - tenho certeza de que falo aqui em
nome de todos os parlamentares - ao Ministro Hélio Costa mais esse
esforço, mais esse benefício para a comunicação em nosso Estado,
garantindo um canal de televisão aberta para a TV Assembléia para
desenvolvermos a programação vitoriosa e competente que tem sido
realizada nesta Casa. Sei que todos prezam muito a TV Assembléia,
motivo pelo qual quero destacar esse acontecimento.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Em relação ao tema que
V. Exa. acaba de abordar, também queremos nos congratular com o
Ministro Hélio Costa não apenas por esse fato, mas também pelo
trabalho que está sendo feito nas regiões, principalmente no Norte de
Minas, de se levar a banda larga para as escolas públicas. Isso é
fundamental. De todos os trabalhos que o Ministério está realizando,
como implantar as unidades do Correio, o banco postal, esse é
fundamental para o aprimoramento da educação dos jovens do nosso
Estado e país, a banda larga nas escolas. Essa é a oportunidade que
o estudante tem de sintonizar-se com o mundo, ter direito de fazer
uma pesquisa de altíssima qualidade por meio da internet. Isso é
fundamental. Associo-me aos agradecimentos de V. Exa. ao Ministro
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Hélio Costa, que tem feito um trabalho fantástico. Minas possui vários
Ministros, mas o Ministério de Telecomunicações se sobressai pelo
trabalho social, perto da população e, principalmente, pelo trabalho
em favor do estudante mineiro. Então, leve também os nossos
agradecimentos ao Ministro Hélio Costa. Espero agradecer-lhe
pessoalmente tudo o que tem feito pelo nosso Estado. Obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Carlos
Pimenta e incorporo a suas palavras as minhas, para também louvar a
iniciativa da inclusão digital nas escolas por meio da implantação da
banda larga. Realmente, esse é um grande avanço e um grande
desenvolvimento que vem por meio do Ministério das Comunicações,
na pessoa do nosso Ministro Hélio Costa.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite,
Minas Gerais deve muito ao nosso Ministro Hélio Costa. Também,
nesse momento em que se libera para a Assembléia esse canal 35,
todos nós, Deputados, devemos agradecer, pois ele expandirá o raio
de ação de nossa televisão e, sobretudo, levará nossa voz, nossa
defesa do povo mineiro, reforçando a imagem de Minas Gerais, que já
teve tanto prestígio no passado na área financeira - hoje tem a maior
produção mineral, mas não usufruímos disso. É preciso, é importante
que, do ponto de vista político, nosso Estado possa se espraiar por
todos os seus recantos e cantos e também invadir o Rio de Janeiro e
São Paulo com sua imagem. A definição desse canal é importante
para nós, e gostaria de registrar em sua fala o meu agradecimento ao
Ministro Hélio Costa, homem importante para Minas Gerais.
Certamente, em um futuro próximo, teremos oportunidade de dar-lhe o
apoio de que precisará para governar o Estado. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Getúlio Neiva
sua importante participação. Sr. Presidente e Srs. Deputados, de
Brasília também nos chega a notícia - e isso interessa muito às
cidades de Curvelo, Bocaiúva e Montes Claros - de que, ontem ou
hoje, está sendo realizada a audiência pública, que é um requisito pré-
licitatório da licitação pública, para a reconstrução da BR-135. É uma
notícia muito importante porque toda a região Norte de Minas está
aguardando a efetiva licitação para a construção dessa rodovia, que
integrará o PAC. Ontem ou hoje, está sendo realizada essa audiência,
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e, logo em seguida, será feita a licitação. Não há mais problemas de
projeto - nem ambientais -, e estamos caminhando para a efetiva
licitação dessa obra: uma obra de R$400.000.000,00, de verdadeira
reconstrução da principal artéria de acesso a Montes Claros e à região
Norte de Minas. Com isso, quero louvar a iniciativa do governo
federal.

Quero aproveitar o ensejo e parabenizar a Secretaria de Defesa
Social, na pessoa do Secretário Maurício Campos, indicado pelo
Governador Aécio Neves e pessoa de sua confiança, pois ele acabou
conseguindo a compra de centenas de viaturas para reforçar o
trabalho da segurança pública das Polícias Civil e Militar em Minas
Gerais. Em Montes Claros, no pátio do 10º Batalhão de Polícia, fui
informado de que existem centenas de viaturas, que serão distribuídas
para as delegacias de Montes Claros e da região, faltando apenas o
Sr. Secretário ir até a cidade para presidir a solenidade de entrega
desses veículos. Ao cumprimentar o Governador Aécio Neves por
esse esforço para dar maior presença da polícia em nossas ruas e
para melhorar os padrões da segurança pública em nosso Estado,
quero reivindicar ao Sr. Secretário que agilize sua ida a Montes
Claros. Para muita alegria nossa, iremos recebê-lo. Esperamos que
ele possa fazer a entrega dessas viaturas o mais rápido possível, pois
a questão da segurança em nossa cidade é tão grave - praticamente
um homicídio por dia, infelizmente - que, quanto mais rápido forem
tomadas as providências para uma maior presença das polícias nas
ruas, melhor será para Montes Claros e região.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqueles que nos acompanham por
meio da TV Assembléia, tomamos conhecimento de que o governo do
Estado, em parceria com a Prefeitura de Montes Claros, decretou a
criação de um parque estadual que foi denominado Parque Estadual
da Lapa Grande. Não é preciso dizer, mas ainda assim o faço para as
pessoas que não residem em Montes Claros: existe uma lapa grande
a cerca de 20km da nossa cidade, uma lapa inexplorada, e, em torno
dela, foi projetada e decretada a desapropriação dessa área do
parque. Porém tem havido alguns problemas, os quais é preciso
abordar. Primeiro, até agora não se concretizou a desapropriação,
muito menos o pagamento em espécie e prévio, como prevê a lei, a
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centenas de produtores rurais que estão dentro da área. Segundo, a
área que foi determinada para o parque é uma área muito grande,
talvez muito maior do que seria necessário, e isso tem trazido
intranqüilidade e muito desespero para proprietários rurais que tinham
as suas fazendinhas ou sítios numa região muito próxima de Montes
Claros. Trata-se de uma região aprazível, onde fica a antiga Fazenda
das Quebradas, do Sr. Pedro e da D. Arinha. Nessa fazenda, em
1968, Juscelino Kubitschek, pouco antes do recrudescimento do
regime militar, passou alguns dias repousando e deixou uma linda
mensagem para a querida D. Arinha e para o Sr. Pedro Veloso - este
já falecido. Infelizmente, uma propriedade como a Fazenda das
Quebradas, que era parte da memória de Montes Claros, está toda
estragada.

Os proprietários da área interna do Parque Estadual da Lapa
Grande até hoje não receberam indenização, e ninguém fala ou
informa sobre a recepção da verba necessária à desapropriação. Se a
Prefeitura de Montes Claros e o governo do Estado vão, de fato,
implantar o parque, que façam isso concretamente, por meio da
efetiva desapropriação e da indenização dessas terras aos seus
proprietários. Se não vão fazer, que reduzam o parque a um tamanho,
em volta da lapa grande, numa área 10 vezes menor do que a atual
projetada e da desapropriação decretada. Seria uma área mais do que
suficiente para configurar o aproveitamento da aprazível lapa grande,
que muito visitávamos na minha infância; a visita depois foi proibida.
Enfim, que dêem uma solução, se possível liberando a área
desnecessária. Desde que houve a desapropriação até agora, quando
foi decretada a fidelidade para desapropriação, os imóveis perderam
valor e os empreendimentos foram desestimulados. Já há quase
quatro anos, e nenhuma solução é dada. Faço um apelo ao
Governador Aécio Neves e à Secretaria de Meio Ambiente, que tem
feito um trabalho muito importante na preservação do meio ambiente.
Esse Parque da Lapa Grande é um parque muito importante para
Montes Claros e para o Norte de Minas, desde que seja efetivamente
implantado. O Governador não quer, tenho certeza, nem nós
desejamos um prejuízo aos proprietários de imóveis do lado de dentro
do perímetro que foi traçado para o parque, que, a meu ver, chegou a
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ser um traçado irresponsável, na medida em que não levou em conta
a necessidade do parque, mas aproveitou para proteger uma área
muito maior do que a necessidade de sua implantação. Trata-se de
um assunto muito sério, que envolveu centenas de pequenos e
médios proprietários rurais, fazendeiros de pequenas áreas rurais e
pessoas que viviam da sua propriedade, pois é uma área que está
dentro do cinturão verde de Montes Claros. Infelizmente, é a tristeza e
o desespero para muitas e muitas famílias que viviam dessa atividade
rural e que não estão podendo mais viver dela.

O último assunto que trago a esta Casa, nesta tarde, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, é para chamar a atenção da Secretaria de Defesa
Social, do nobre Secretário Maurício Campos Júnior, que, diga-se de
passagem, tem feito um trabalho muito importante em Minas Gerais,
na defesa social, cuidando das nossas penitenciárias, dos nossos
presídios. A cada dia, uma cadeia a mais é trazida da Secretaria de
Segurança para a Secretaria de Defesa.

Pedirei ao Secretário que estude uma melhoria nas condições de
trabalho dos Agentes Penitenciários, especialmente no tocante à
legalização e regularização de sua situação funcional. É preciso
lembrarmos que, atualmente, o segundo maior contingente de
segurança de Minas Gerais é o da Secretaria de Defesa Social, é o
contingente de Agentes Penitenciários. O primeiro, claro, é o da
Polícia Militar; o segundo, o dos Agentes Penitenciários; e o terceiro, o
da Polícia Civil. Esse contingente vem crescendo, porque o governo
do Estado vem assumindo, na Secretaria de Defesa Social, cadetes
que eram da Secretaria de Segurança. No entanto, nem os Diretores
das penitenciárias têm uma carreira sólida. Está em tramitação um
projeto de lei do Deputado Sargento Rodrigues, ao qual
apresentaremos algumas emendas, a fim de dar uma garantia aos
Diretores das penitenciárias, dos presídios e, principalmente, aos
Agentes Penitenciários. Assim, poderão efetivar sua situação, poderão
ser efetivados na forma da lei, e o governo poderá encontrar uma
solução definitiva para o problema da instabilidade funcional que hoje
estão vivendo. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o
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Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Deputado Dalmo

Ribeiro Silva. Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, para falar de uma situação que muito me estranha.
Estamos com os jornais de ontem e de hoje. O “Estado de Minas”,
numa matéria sobre o Tribunal de Contas do Estado, mostra 14
licitações públicas malversadas, mal preparadas, que foram
obliteradas por aquela Corte. Na minha cidade, Teófilo Otôni, essas
mesmas licitações, que já foram obliteradas pelo Tribunal de Contas
do Estado, voltam a ser feitas e publicadas com os mesmos defeitos,
com os mesmos erros. Isso me preocupa, Sr. presidente, porque
Teófilo Otôni está precisando de recursos, de obras. Talvez a nossa
Prefeita, muito séria e honesta, não saiba que esse tipo de manobra
está sendo feita por sua equipe, que comete erros no processo
licitatório. Isso é elementar.

O Presidente Lula tem colocado à disposição de Teófilo Otôni, há
mais de um ano e meio, recursos do PAC para obras, mas não
conseguimos aproveitar um tostão, enquanto a nossa cidade vizinha,
Governador Valadares, já tem em obras que estão em andamento
R$90.000.000,00. Dezenas de outras cidades próximas têm sido
ajudadas pelo Presidente Lula. Contagem, Betim e uma série de
outras cidades estão recebendo ajuda do nosso Presidente, mas o
pessoal faz o processo errado, e perdemos o dinheiro. Como cidadão,
e não apenas como Deputado, lamento o fato de a nossa Prefeitura
não conseguir ser competente para fazer um edital de licitação. Ou
seja, lamento que faça uma licitação de maneira repetida e eivada de
erros. Naturalmente, haverá a obliteração do Promotor de Justiça, do
Ministério Público, dos Vereadores ou do Tribunal de Contas do
Estado, como ocorreu há um mês. Não se pode brincar com licitações
da ordem de R$40.000.000,00. Dinheiro público é coisa sagrada. O
povo está precisando desse dinheiro, das obras que dependem desse
dinheiro. Estamos aqui para manifestar nossa preocupação, porque
essa matéria cita o edital que denunciei aqui, há um mês. O próprio
Tribunal embargou essa licitação.

Hoje, os Vereadores estão comparecendo ao Ministério Público para
embargar mais três licitações, mais ou menos do mesmo valor.
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Dividiram a licitação, mas todos chegando ao mesmo valor e
praticamente com o mesmo objeto.

São licitações, Sr. Presidente, que, aliás, falam em obras de
saneamento básico, rede de esgoto, quando, na verdade, a
concessão é da Copasa. A Prefeitura de Teófilo Otôni não pode fazer
obras de esgoto e de água, pois a concessão, a obrigação é da
Copasa. Fico me perguntando o que há por trás disso e por que há
editais dessa forma.

Estamos lá com o problema do lixo. Há sempre uma preferência
pelo “programa de aceleração da corrupção” - PAC; não é o PAC do
Lula - na questão do lixo. Há algumas cidades que, propositalmente,
fazem o edital errado para poderem contratar em situação de
emergência. Alega-se problema grave de saúde. O próprio Ministério
Público aceita que se faça a contratação sem licitação da empresa
que vai operar o sistema de lixo na cidade. O que será que está
acontecendo lá?

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Presidente Deputado
Dalmo, Deputado Getúlio Neiva, Srs. Deputados, é exatamente a
situação de Contagem. Há quatro anos a cidade não tem concorrência
pública para coleta de lixo, varrição, capina e aterro. Faz-se
exatamente como V. Exa. aqui mencionou: uma licitação viciada, um
edital viciado para ser sujeito a impugnação pelo Tribunal de Contas
ou pelo Ministério Público. Suspende-se o edital, e o lixo fica na rua.
Por se tratar de uma questão de saúde pública, contrata-se por
emergência.

Faz quatro anos, Deputado Getúlio Neiva, que isso acontece. Isso
não é um contrato qualquer. Estamos falando de R$4.000.000,00 a
R$5.000.000,00 por mês. Então, é um “contratinho” de
R$200.000.000,00. Faz quatro anos que Contagem não tem licitação
para lixo. Erra-se, vicia-se o edital. Em seguida, ele é suspenso pelo
Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas. Faz-se, então, uma
contratação por emergência. Vão-se, aí, quatro anos que o atual
governo adota esse critério. Como disse, são cerca de
R$200.000.000,00 contratados por emergência.

Isso deveria ser verificado com mais profundidade pelos zelosos
responsáveis pela administração pública: o Tribunal de Contas e o
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Ministério Público. Muito obrigado.
O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Ademir Lucas, agradeço

muito o aparte de V. Exa. Pensei que estava raciocinando sozinho,
que estava imaginando capeta pendurado na parede.

Existem situações de fato que devem preocupar-nos como
administradores públicos que fomos e como Deputados
representantes das nossas cidades que somos. O dinheiro público é
realmente sagrado. Lembro-me, Deputado Ademir Lucas, de que fui
processado. Aliás, um dos 48 processos. Estão quase no fim. Fui
processado porque contratei as pessoas para fazerem a limpeza dos
terrenos baldios a fim de evitar a proliferação da dengue. É preciso
combater a dengue com medidas como limpar os terrenos, tirar as
garrafas e pneus velhos e eliminar depósitos de água. Há um rio em
Teófilo Otôni que corta a cidade, chama-se Todos os Santos. Há
vários outros rios, riachos e córregos que correm para o rio e também
cortam a cidade. Por serem muito pequenos, às vezes o grande
depósito de lixo feito pela população os oblitera deixando a água
limpa, mas parada, ocasionando a ocorrência de dengue. Na atual
mandato, tivemos um surto muito grande em razão do que citei.

Contratamos os profissionais, mas fomos processados, porque
essas pessoas estavam eliminando essas minilagoas de água limpa.

Na semana passada, andando pelas ruas da minha querida Teófilo
Otôni, vi lá 190 pessoas capinando a rua e coletando lixo. Não estou-
me referindo aos terrenos baldios, às beiras de córregos.

Fui processado, e o atual governo usa pessoal com camiseta de
combate à dengue para limpar as ruas, que realmente estão ruins.
Tem havido problemas com a empresa que faz a coleta de lixo. A
Prefeita inventou essa forma de contratação das pessoas para capinar
as ruas. Estão capinando as ruas, mas deixando lixos amontoados
pelos bairros da cidade. Visitei alguns locais onde vi montes de lixo, o
que é muito pior que o mato. Acumularam junto ao mato garrafas e
pneus. Repito: há montes de lixo espalhados pela cidade.

São dois pesos e duas medidas. Trago-lhes uma notícia do “Estado
de Minas”. O Conselheiro Andrada, do Tribunal, disse que são
medidas preventivas porque acontece muito de os editais estarem
equivocados, errados, malfeitos ou mal elaborados. Condenei aqui -
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para o que pedi providências, as quais o Tribunal acatou - o fato de
haver carta marcada. O edital era de carta marcada. Informei o nome
da empresa que ganharia a licitação de R$40.000.000,00, a
Terrayama. Estava tudo combinado. Só essa empresa atenderia às
condições do edital. Ocorre que o mesmo edital está publicado.
Tiraram apenas a exigência de a usina estar a apenas 30km de
distância do centro da cidade. Só isso foi tirado do edital, todos os
demais efeitos continuam a prevalecer.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, V. Exa., que é Presidente da mais
importante das comissões desta Casa, sabe do rigor que a
Assembléia tem tido para manter a lei, para organizar as coisas, para
fazer tudo direito. Ficamos preocupados quando nosso povo nos
pergunta por algum recurso, anunciado pelo Lula, que não chega de
jeito nenhum. Não é que o dinheiro não chega, o que não há é
competência instalada para fazer a licitação, a concorrência pública ou
a tomada de preços, para fazer com que a obra tenha início.

Por outro lado, não há competência técnica instalada. O meu
Deputado Federal, Ademir Camilo, destinou recursos para asfaltarmos
um bairro chamado Turma 37. O dinheiro está, há um ano e meio,
disponível na Caixa. Quando a obra começou a ser realizada,
perceberam um erro de projeto, não havia saída para a água nem
existia proteção das laterais do asfalto. Não havia todas as previsões
no edital, que estava todo errado. Atualmente, temos mais três editais
cheios de erro. A quem serve esse tipo de trabalho? A população está
reclamando obras que não saem do papel. Sr. Presidente, desculpe-
me ter de ocupar este tempo e este espaço para falar desses
assuntos.

Gostaria de agradecer ao Secretário de Meio Ambiente, que esteve
nesta Casa conosco e que pediu, após solicitação minha, a
aceleração do processo de liberação ambiental para a construção da
usina hidrelétrica de Pavão. A liberação ocorreu na sexta-feira, e as
obras terão início ainda nesta semana. O canteiro de obra já está
sendo montado. Carlos Chagas terá sua usina hidrelétrica, num lago
que inunda terras de Carlos Chagas, de Pavão e parte de Teófilo
Otôni, próximo ao Distrito de Maravilha.

Há um fato estranho, querido Presidente e caro Deputado Ademir



611

Lucas. Em 1995, tive a ventura de ser Secretário Adjunto de Minas e
Energia, quando assinei contrato com a Queirós Galvão, em prol
dessa usina. Agora, estamos com problema maior. A Copanor, que
está instalada em Teófilo Otôni, licitou obras em 540 localidades, com
mais de 200 mil e com menos de 5 mil habitantes. Com isso, teremos
um problemão de todo tamanho, sobre o qual já até conversei com
alguns companheiros na Comissão de Fiscalização Financeira.

Precisamos fazer pequena alteração em um projeto da Copasa em
andamento nesta Casa. Não é mais possível imaginar que tenha de
haver licença ambiental para se fazer rede de esgoto, rede de água,
estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, em
localidades com 200, com 300 ou com 500 habitantes. Não é mais
possível permitir que a população ande em valas, cheias de cocô, pise
em fezes ou deixe suas crianças adoecerem porque há a dependência
de uma licença ambiental.

Estou citando o exemplo da usina de Carlos Chagas, porque o
contrato foi assinado em 1995, mas só agora conseguimos a licença
ambiental. Trata-se de uma obra de pequeno porte, uma pequena
central hidrelétrica. Mas vejam o tamanho dela em relação a uma
pequena obra, por exemplo, no Distrito de Rio Pretinho, de trezentos e
poucos habitantes. O que acontecerá se ficarmos dois, três ou quatro
anos esperando? Mais gente morrerá; e não apenas de doenças
hídricas pelo fato de não termos água tratada ou de pisar em esgoto.
E fico preocupado com tais situações porque, quando debatemos
sobre o meio ambiente, há uns “xiitas” que acreditam que, até para
matar uma mosca, se precisa de licença ambiental para saber quantas
moscas existem naquele território e, então, decidir se pode matar
uma. Temos essa preocupação com o povo mais pobre, pequeno, e é
a mesma preocupação que temos em relação à Vigilância Sanitária.
Um caso curioso é que ela vai ao interior e arrebenta com o pequeno
produtor rural, dá multas elevadas, em que a menor é de R$3.488,00.
Começa nesse valor, e ainda repica.

Sr. Presidente - para encerrar o meu pronunciamento de uma forma
mais alegre -, conta-se que, na minha região, próximo de Fronteira
dos Vales, um cidadão criava porcos e foi visitado pela Vigilância
Sanitária, que lhe perguntou que alimento dava a seus porcos. O
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cidadão respondeu: “Eu estou dando lavagem, a sobra de comida aqui
de casa”. O fiscal disse: “Não pode; o senhor tem de dar ração
balanceada”. O fiscal dá a multa e, um mês depois, volta perguntando:
“Que ração o senhor está dando para os porcos?”. O cidadão então
mostrou a ração. O fiscal disse: “Nessa ração falta cálcio”. Ele dá mais
uma multa e, na terceira visita, perguntou: “O que você está dando
para os seus porcos? Ele respondeu: “Doutor, agora estou dando um
vale-refeição, e eles que se virem”. Um abraço.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todos e a todas.

Cumprimento toda a diretoria da Associação Comercial e Industrial de
Uberlândia, que está realizando mais uma feira, a Feniub, em
Uberlândia; tive a honra e o prazer de estar presente na abertura,
ontem. Ela está com um novo formato, com palestras e debates
voltados ao desenvolvimento. Quero parabenizar a Presidente da
Associação Comercial, Dra. Rosalina.

Gostaria de dizer que recebemos correspondência do Sindicato dos
Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos de Minas Gerais - Sindifisco -,
em que solicita o empenho na aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2008, e também pela emenda apresentada pela
Deputada Ana Maria Resende, a qual dispõe sobre a reparação de
possíveis cortes efetuados no período compreendido entre janeiro de
2004 e junho de 2005. Gostaria de dizer que apresentamos, e
aprovamos, uma emenda em que se garante que os contribuintes que
tiveram o veículo roubado, furtado ou extorquido receberá de volta o
valor pago pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA. A Secretaria de Estado de Fazenda já
regulamentou a matéria. No Brasil, é assim: primeiro, há uma grande
luta para aprovar uma legislação; depois da aprovação, há uma luta
maior ainda para que essa legislação seja cumprida. Depois de muita
cobrança, a Secretaria de Fazenda regulamentou, por meio de um
decreto, datado de abril, a proposta de alteração da legislação que
trata do IPVA. A medida prevista na Lei nº 17.247, como já disse, é
resultado de emenda negociada por este Deputado que lhes fala,
Deputado Weliton Prado, ao Projeto de Lei nº 1.585, de autoria do
Executivo, que alterou tributação e taxas de alguns produtos e
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serviços. No caso, o contribuinte que tiver o veículo roubado, furtado
ou extorquido poderá solicitar a restituição do imposto pago, após o
término do exercício que se refira o mesmo.

É mais que justo. O cidadão já foi prejudicado quando teve seu
veículo roubado e, se pagou apenas algumas parcelas, não é justo
que continue ainda a pagar as outras. Ao contrário, ele tem o direito
de receber o que pagou. Isso é muito justo. Finalmente, já houve
regulamentação, e o cidadão que tiver seu veículo roubado terá o
direito de ter a devolução do pagamento do IPVA.

Gostaria de dizer também que existe reivindicação antiga nossa, e
até hoje não houve resposta do governo. Os funcionários
administrativos da Polícia Civil recebem menos de um salário mínimo
como salário-base. Já realizaram audiência pública nesta Casa, já
estiveram diversas vezes com o governo, que até hoje não se
posicionou. Também fizemos as mesmas reivindicações para outra
categoria muito sofrida, a dos motoristas que desempenham diversas
atividades nos diversos órgãos da administração direta e indireta e
estão na mesma situação de desamparo dos servidores
administrativos da Polícia Civil. Esses profissionais não foram
organizados em uma carreira específica de acordo com a legislação
mineira que institui a carreira dos diversos grupos de atividades, e sim
distribuídos nos variados cargos que compõem os quadros funcionais
dos órgãos do Estado. Como exemplos, podemos citar os cargos de
motoristas que foram transformados em Auxiliar de Desenvolvimento
Econômico e Social, lotados no Idene; Auxiliar Administrativo de
Telecomunicações, lotados no Detel; Auxiliar de Gestão Lotérica,
lotados na Lemg; Auxiliar de Serviços Operacionais, lotados na
Sedese, na Sede, na Sedru, na Seapa, na Caade e na Utramig. Com
a aprovação, resolve-se o problema da carreira desses servidores - a
maioria tem 15, 20 anos de serviço e está com os vencimentos
defasados, com valores que variam entre R$320,00 e R$395,00, ou
seja, menos de um salário mínimo. Muitos não conseguem progressão
na carreira, melhoria salarial, de acordo com a escolaridade. Isso é
um verdadeiro absurdo! Como pode um servidor que já dedicou tanto
ao Estado, que trabalha há mais de 15, 20, 25 anos, receber
R$320,00 como salário-base? É muita injustiça! E dinheiro existe.



614

Somente com ICMS, a previsão de arrecadação gira em torno de
R$25.000.000.000,00. No ano que vem, deverá ultrapassar
R$40.000.000.000,00. Não justifica, portanto, o servidor receber um
salário que não lhe dá sequer condições de sobreviver, com o qual
não consegue nem pagar conta de água ou de luz, transporte, aluguel.
É um servidor que vive em completa depressão. Olhem o quadro de
desamparo em que se encontram esses servidores, que trabalham há
15, 20 anos. Muitos foram motoristas de Governadores, Senadores,
Ministros e têm conhecimento profundo das relações políticas. Às
vezes, fico surpreso ao ouvir suas histórias e experiências, porque o
aprendizado é realmente muito grande. Esses servidores têm de fato
amor pelo Estado, mas recebem um salário de fome de R$320,00. E
são poucos. Não custa nada o governo colocar a mão na consciência
e resolver o problema da carreira dos motoristas, que, de certa forma,
estão em desvio de função, ocupam cargos de Auxiliar de
Desenvolvimento Econômico, Auxiliar Administrativo de
Telecomunicações, Auxiliar de Gestão Lotérica, Auxiliar de Atividades
Operacionais. Todos são motoristas. Mudaram a nomenclatura e não
resolveram o problema da carreira desses servidores, o que é muito
injusto.

Solicito ao Líder de Governo que, de forma carinhosa e urgente,
olhe para a situação desses motoristas, desses servidores sujeitos ao
regime estatutário, que, comparada com a dos ocupantes de emprego
público sob regime trabalhista, denominados celetistas, é mais injusta
ainda.

Segundo a categoria, ao contrário dos servidores celetistas, os
servidores estatutários não recebem benefícios como pagamento de
hora extra, já que, muitas vezes, saem em atividades, acompanhando
algum Secretário de Estado e até o próprio Governador, e ficam na
rua até de madrugada, não recebendo hora extra, valor pago quando
o trabalho excede a jornada estabelecida. Então, esse trabalhador
trabalha mais e não recebe por isso. Além do mais, há a melhora
salarial com o oferecimento da jornada de trabalho maior para os
celetistas. Os celetistas que ganham pouco conseguem obter uma
proposta melhor de trabalho, o que é justo.

De acordo com o Anexo I do edital do processo seletivo público
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realizado pela administração dos serviços, a faixa de salário-base
para o motorista é de cerca de R$700,00, para 44 horas semanais.
Porém, os salários poderão sofrer alterações de acordo com a carga
horária correspondente às convocações coletivas de trabalho de cada
categoria profissional, o que não acontece com os servidores
estatutários que exercem a função de motorista.

Então, esses servidores que exercem a função de motorista há 15,
20, 25 anos não recebem hora extra e recebem muito menos que os
motoristas terceirizados contratados pelo Estado. Essa é mais uma
injustiça. O servidor que é contratado pelo Estado recebe
praticamente o dobro e ainda tem direito de receber hora extra, mas
os servidores que são estatutários e que já trabalham para o Estado
há décadas, infelizmente, não têm direito nenhum e ainda estão em
desvio de função. Então, é preciso que o governo do Estado defina,
de forma clara e objetiva, qual a política remuneratória dos servidores
públicos, rompendo com essa situação de total apatia decorrente das
longas e infrutíferas negociações feitas até agora. Solicitamos ao
Líder do Governo que olhe com muito carinho a situação dos
motoristas, assim como também solicitamos do governo que olhe,
igualmente com muito carinho, a situação dos servidores
administrativos da Polícia Civil.

Gostaria de parabenizar o Deputado Sargento Rodrigues, que foi o
autor do requerimento que originou uma audiência pública nesta Casa
com o conjunto dos servidores para solicitar do governo tomada de
providência, já que grande parte dos servidores da Polícia Civil estão
em desvio de função. Aliás, tenho aqui contracheques de servidores
em situações insuportáveis, como a de um Chefe de Seção, com
provento básico de R$97,00; um Chefe de Divisão, com mais de 20
anos de trabalho, e com uma remuneração básica de R$140,00; e de
um secretário da Jari, que recebe R$125,00 como salário-base. Não
dá nem para acreditar. Gasta-se muito com divulgação, com
publicidade e propaganda, mas esquece-se da situação daqueles que
mais precisam.

A categoria é pequena, não chegando a 800 servidores, então não
custa nada ao governo resolver a situação desses servidores que vão
paralisar e, de certa forma, são eles os responsáveis pelo
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funcionamento de muitas delegacias. Além disso, esses servidores
estão pagando para trabalhar, uma vez que o auxílio-transporte mal
dá para pagar uma passagem de ônibus em Belo Horizonte, visto que
o seu valor é de R$1,80 ao dia, sendo que o preço de uma passagem
na Capital é de R$2,10. O servidor não recebe nem o suficiente para
pagar o transporte porque recebe um auxílio-transporte de R$1,80 e o
valor do transporte é R$2,10. Então, se o funcionário pega dois ônibus
por dia, ele terá de complementar esse valor em mais de R$2,00,
tendo praticamente de trabalhar o dia todo, não podendo nem ir
embora para casa porque o dinheiro não dá sequer para chegar ao
serviço. Essa é a grande injustiça.

Os referidos servidores, segundo a Lei nº 15.301, estão vinculados
ao contexto legal e organizacional da Polícia Civil do Estado e,
embora pertençam ao quadro dos servidores efetivos da Secretaria de
Defesa Social, ainda não foram reconhecidos e valorizados como
parte da Polícia Civil, como prevê a legislação. Eles não fazem jus aos
benefícios e às prerrogativas do quadro estritamente policial, tais
como aposentadoria aos 30 anos de serviço, com paridade e
proventos integrais, abono-fardamento e porte de arma.

Eles estão reivindicando o seguinte: readequação dos quadros
administrativos, tendo por base critérios por escolaridade e isonomia
remuneratória com o cargo de Perito Criminal e de Escrivão de
Polícia, conforme quadro comparativo em anexo. Como alternativa,
adequação dos mesmos critérios da Secretaria de Defesa Social nos
cargos similares nela dispostos, ou seja, Assistente Executivo de
Defesa Social e Analista Executivo de Defesa Social, cujas
especificações de cargos são idênticas às desses servidores
administrativos da Polícia Civil. Que sejam adotados também os
critérios de transitoriedade para aqueles casos em que o servidor
Técnico Assistente não possua, ainda, a escolaridade exigida para o
cargo estabelecido, estipulando prazo para que ele providencie
atendimento a esses requisitos para assim progredir na respectiva
carreira, após o enquadramento, que requeremos seja efetivado pelo
critério de escolaridade.

É uma situação lamentável. Podemos considerar que o impacto
financeiro de uma readequação da matriz remuneratória desses
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servidores seria pouco significativo nos gastos do Estado com a folha
de pessoal, uma vez que são apenas 757 servidores em um universo
aproximado de 450 mil servidores públicos estaduais, segundo o
Sindicato dos Servidores Públicos.

Fizemos um apelo ao Governador e tivemos aprovado requerimento
para realizar outra audiência pública sobre o assunto. Nem dá para
acreditar nisso, se mostrarmos para qualquer pessoa o contracheque
do servidor que trabalha há 25 anos com o salário-base de R$125,00.
Isso é inadmissível! O motorista recebe muito menos que os
motoristas contratados, apenas a metade, e não tem direito a hora
extra e a outros benefícios da carreira. Falta apenas vontade política
do governo para resolver essas questões. Solicitamos ao conjunto dos
Deputados e aos Deputados da base do governo que se unam nessa
luta e resolvam o problema desses servidores que estão
discriminados e recebendo uma miséria para trabalhar.

O Deputado Federal Elismar Prado está em Brasília, reunido com
um conjunto de Delegados e servidores da Polícia Civil, para tratar de
uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando no
Congresso Nacional, a qual garante a equiparação do salário dos
servidores da Polícia Civil e dos Delegados com o Ministério Público.
O empenho do Deputado Elismar Prado tem todo o nosso apoio.

Enfim, em todas as oportunidade que tenho, faço questão de
agradecer às pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram e
acreditaram na campanha para a redução da tarifa de energia elétrica
em Minas Gerais. Foi uma grande vitória, foi a primeira vez em 56
anos na história que a conta de luz baixou. A todas as pessoas que
contribuíram o nosso muito-obrigado. Vamos continuar, fazendo outra
campanha a respeito do seguro obrigatório, que aumentou de forma
abusiva nos últimos anos. Estamos fazendo também todos os
levantamentos dos valores cobrados pela Copasa, que fornece água a
preço de vinho. Obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença, em Plenário, dos ilustres

Deputados do Estado de Goiás, Misael Oliveira, do PDT, e José Netto,
Líder do PMDB. Agradecemos a eles a sua presença honrosa.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a
1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 2.582/2008, da Comissão de Segurança Pública, e
2.583/2008, 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
Segurança Pública - aprovação, na 12ª Reunião Extraordinária, em
10/6/2008, dos Requerimentos nºs 2.540, 2.541, este com a Emenda
nº 1, 2.542, 2.556 e 2.558/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e
2.551/2008, da Deputada Gláucia Brandão, com a Emenda nº 1; de
Cultura - aprovação, na 12ª Reunião Ordinária, em 10/6/2008, dos
Requerimentos nºs 2.550/2008, do Deputado Fahim Sawan, e
2.552/2008, da Deputada Gláucia Brandão; de Administração Pública
- aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em 10/6/2008, dos
Requerimentos nºs 2.519/2008, do Deputado Carlin Moura,
2.553/2008, da Deputada Gláucia Brandão, 2.554/2008, do Deputado
Jayro Lessa, e 2.557/2008, da Comissão de Segurança Pública; e de
Educação - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 11/6/2008, dos
Requerimentos nºs 2.534 e 2.535/2008, do Deputado Doutor Viana
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Gilberto Abramo (3), solicitando a retirada de tramitação dos
Projetos de Lei nºs 671 e 1.816/2007 e 2.229/2008 (Arquivem-se os
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projetos.); nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho e outros, solicitando
a convocação de reunião especial para homenagear o Villa Nova
Atlético Clube pelos 100 anos de sua fundação, Fábio Avelar e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o Dia
Mundial do Meio Ambiente; nos termos do inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Ruy Muniz, solicitando
a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.968/2007; e, nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141 do Regimento Interno,
requerimento dos Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos
Sávio, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
952/2007.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita honra e alegria,

a presença, em Plenário, do jornalista Tilden Santiago, companheiro
de redação do “Diário do Comércio” e Embaixador do Brasil em Cuba.

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,
Deputado Getúlio Neiva, Deputado muito presente na região dos
Vales do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha, agradecendo-lhe a
oportunidade de fazer uso da palavra neste momento. Quero saudar
ainda a todos que nos acompanham pela TV Assembléia, em todo o
Estado, servidores, Deputados e Deputadas presentes.

Registro a alegria de estar mais uma vez nesta tribuna para tratar de
dois temas. Um deles, Deputado Getúlio Neiva, diz respeito à região
do Mucuri, de Teófilo Otôni e de Governador Valadares. No debate
que se travou nesse seminário legislativo "Minas de Minas” e nos dois
seminários que fizemos em Teófilo Otôni e Governador Valadares,
tratamos de um tema comum a essas duas cidades e suas regiões: as
pedras. Considerando que o Vale do Rio Doce e as regiões do Mucuri
e do Jequitinhonha têm uma das maiores reservas mundiais de
feldspato e de pedras preciosas, é preciso haver um cuidado especial
de adoção de políticas públicas para contribuir com o desenvolvimento
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desse importante setor econômico e para construir alternativas de
desenvolvimento para toda a região.

Como hoje pela manhã foram muito abordadas as questões
ambientais e de mineração, quero dizer que o tema ambiental tem
uma profunda relação com a questão dos garimpos em Minas Gerais,
especialmente em nossa região.

Faço uma interrupção para fazer o importante registro da presença
em Plenário do nosso ex-Embaixador, companheiro e amigo Tílden
Santiago. Muito obrigada, Tílden. Receba o nosso carinho pela sua
luta e por sua história. Você conhece bem a realidade das minas e
das pedras preciosas, especialmente em nossa região.

Estamos relatando uma preocupação que há hoje em diversos
garimpos de Minas Gerais, especialmente no Rio Doce e na região do
Mucuri e do Jequitinhonha, onde há vários garimpos sendo fechados
por não atenderem à legislação ambiental. Quero citar os Municípios
de Divino das Laranjeiras, São José da Safira e tantos outros ao longo
dessas três regiões.

Sabemos, assim como os garimpeiros e os moradores desses
diversos Municípios, da importância da preservação ambiental.
Estamos trabalhando para que haja uma consciência coletiva,
ecológica e ambiental na nossa região e no Estado de Minas Gerais.
O ex-Embaixador Tilden já foi Secretário de Meio Ambiente, e
sabemos do seu compromisso com a causa e com o tema.

Estamos abordando esse tema na região de várias maneiras.
Primeiro, sabemos que o fechamento dos garimpos tem provocado
problemas sociais, como o desemprego, a queda da renda, as
dificuldades que muitas famílias têm enfrentado. Por outro lado,
sabemos também que é importante que os garimpos se adaptem à
legislação ambiental, especialmente porque é perceptível, por onde
temos caminhado, que há, com o exercício e as tarefas do garimpo, o
assoreamento dos córregos e dos rios. Muitas vezes há um prejuízo
às nascentes, que precisam ser melhor avaliadas também pelos
garimpeiros.

Estamos acompanhando o Sindicato dos Garimpeiros da região, já
fizemos algumas reuniões que envolveram os órgãos ambientais e o
Ministério Público do Meio Ambiente, e, em alguns Municípios, houve
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um termo de ajustamento de conduta - TAC -, exatamente para os
garimpos se adaptarem à legislação ambiental.

Também sabemos e temos discutido a situação dos nossos
garimpos, que trazem sérios riscos à saúde e à vida dos
trabalhadores: acidentes de trabalho, com soterramento; umidade e,
muitas vezes, insalubridade; ausência de ar, de visibilidade e de
iluminação; dificuldades até com as relações de trabalho nas lavras da
nossa região.

No seminário em Governador Valadares, assim como no realizado
em Teófilo Otôni, várias propostas foram apresentadas, e não
somente para dinamizar a economia desse setor, importante para
essas regiões, mas também para garantir o funcionamento e a
adequação da legislação ambiental e o emprego mais digno dos
nossos trabalhadores, cujo trabalho é considerado penoso.

Entre as propostas apresentadas, gostaria de citar algumas. Agregar
valor especialmente às pedras brutas retiradas dos garimpos de Minas
Gerais. Uma das propostas para agregar valor é que haja a
possibilidade de inibir, por meio de uma legislação federal, a
exportação das pedras brutas. Essa inibição poderá estimular o
beneficiamento, agregar valor às pedras e gerar empregos,
oportunidades e formação profissional, para que as pessoas - a
juventude e os trabalhadores - possam ficar na região.

Da mesma forma, o setor de gemas e jóias está propondo a redução
da alíquota dos impostos na importação da pedra bruta, porque, se ela
chegar aqui de uma forma mais presente, acontecerá também o
beneficiamento, somando essas duas idéias para que o setor possa
ser melhor dinamizado. Há uma reclamação constante hoje do setor
de gemas e jóias no que diz respeito à exportação. Com a redução do
dólar, a exportação ficou mais difícil e o setor está mais prejudicado
do ponto de vista econômico. A queda do valor das vendas pelo
câmbio da exportação é muito maior.

O setor também está solicitando que seja dos governos estadual e
federal a formação profissional para a indústria de transformação, a
lapidação e os “designers” de jóias. Além disso, para agregar valor
efetivamente a esse setor tão importante. Da mesma forma, os
trabalhadores solicitam apoio para sua própria organização -



622

organização dos trabalhadores nos garimpos, em cooperativas e
associações -, para que tenham condições de formar arranjos
produtivos locais e regionais para o estímulo à produção mais massiva
e organizada desse setor. Aí, a universidade do Mucuri e do
Jequitinhonha e a vinda dos Cefets poderão dar grande contribuição
na formação profissional, promovendo cursos técnicos nessa área.
Assim como os Cefets, o Sebrae, a Fiemg e o Senai, outros setores
poderiam contribuir também com a formação técnica e profissional
desse segmento em nível de Minas Gerais.

Esse setor solicita também um pacto com os órgãos ambientais para
o cumprimento da legislação eleitoral. É isso que dissemos
inicialmente: um termo de ajustamento de conduta dando prazo para
que os garimpos venham a se adequar num prazo a legislação
ambiental. Além disso, a dinamização econômica do setor por meio
dos arranjos produtivos locais e das zonas de processamento de
exportação, a exemplo do que está ocorrendo hoje em Teófilo Otôni e
em outras regiões dos Vales do Rio Doce, do Mucuri e do
Jequitinhonha.

Portanto são algumas iniciativas, além do fortalecimento da Feira
Internacional de Pedras Preciosas, que está acontecendo neste mês
de junho, e acontecerá em julho, em Teófilo Otôni e Governador
Valadares. O setor está apresentando essa soma de propostas para o
aperfeiçoamento da legislação da mineração em Minas Gerais e da
própria legislação ambiental no nosso Estado.

Queria registrar o nosso compromisso com a causa ambiental e a
realidade dos nossos garimpos, para que realmente ofereçam renda e
condições dignas para os trabalhadores, além de condições de
trabalho, a fim de que não haja prejuízo algum à saúde dos nossos
trabalhadores.

Para encerrar a nossa abordagem, o segundo tema é para registrar,
mais uma vez, que já se encontra em Plenário para ser votado, em 2º
turno, o projeto de nossa iniciativa, modificando a Lei de Incentivo à
Cultura em Minas Gerais, que tem 11 anos de funcionamento. Essa é
a nossa proposta. Com a presença da Comissão de Cultura da
Assembléia Legislativa, juntamente com os setores, os agentes e os
talentos culturais do Estado, as diversas atividades culturais por meio
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da primeira conferência do setor técnico da cultura, fizemos todo um
estudo da atual legislação, aperfeiçoando-a. Quero registrar a grande
contribuição da Deputada Gláucia Brandão e do Deputado Domingos
Sávio. Teremos, então, uma legislação mais moderna, que interioriza
os recursos federais e avança principalmente na descentralização e
na distribuição dos recursos. Gradativamente a cada ano, o interior
terá sua verdadeira participação na Lei de Incentivo à Cultura. Neste
ano 40% dos projetos, dos valores destinados à lei de incentivo, que
somam R$40.000.000,00, serão destinados ao interior e à
descentralização desses recursos, democratizando, assim, os
investimentos em Minas Gerais. Quer dizer, em 2009 - 41% - até
chegar a 2013, no limite de 45%, para os projetos e as iniciativas
culturais no Estado. Essa é uma boa notícia para todo o setor cultural
que estimulará pequenos grupos, organizações culturais e,
principalmente, a cultura popular, resgatando a nossa identidade em
Minas Gerais.

Outro avanço do aperfeiçoamento dessa legislação é que as
pequenas e médias empresas poderão participar agora e ser
incentivadoras da lei de incentivo. Na lei que está em funcionamento
somente para as grandes empresas, com faturamento acima de
R$19.000.000,00, era prevista a contribuição.

Teremos três faixas de contribuição especialmente para pequenas e
médias empresas. Isso facilitará às empresas do interior, por meio da
renúncia fiscal, serem patrocinadoras e incentivadoras dos grupos
culturais do Estado. Da mesma forma, a lei também define novas
áreas de atuação em relação à lei cultural, incluindo todas as
modalidades de cultura neste Estado. Então, registro alguns avanços
importantes da legislação discutida com a comunidade cultural, com
ONGs que estiveram em várias audiências públicas nesta Assembléia.
Esta é uma lei feita a muitas mãos, com muitas idéias, na qual houve
a participação do governo do Estado por intermédio da Secretaria de
Cultura. Essa foi uma construção coletiva, com forte participação da
sociedade, mas principalmente de todos os agentes produtores de
cultura e dos grupos culturais de Minas. A lei representa hoje o
pensamento cultural de grande parte de Minas e está adequada e
modernizada para descentralizar e interiorizar os recursos em nosso
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Estado. A essa iniciativa somam-se mais R$10.000.000,00 de
recursos do Fundo Estadual de Cultura, que também está
beneficiando este ano projetos, em sua maioria, destinados às
diversas cidades de Minas. Então, é importante a cultura para o
resgate dos nossos valores, do nosso folclore e da nossa identidade.
Essa iniciativa da Assembléia é uma boa notícia para Minas, que
possui essa diversidade cultural.

Devemos aprovar ainda hoje, em 2º turno, essa legislação, para ser
aproveitada por todos os agentes e promotores da cultura,
beneficiando, assim, de maneira especial, a cultura popular em Minas,
ajustando-se também aos pontos de cultura, ao sistema nacional de
cultura, uma experiência acertada do governo Lula, do Ministro
Gilberto Gil. Em Minas Gerais teremos, deste ano para o próximo,
mais de 100 pontos de cultura nos Municípios. Portanto, gostaria de
registrar essa importante vitória de todos os que têm a cultura como
espaço de participação, de envolvimento e de conhecimento das
políticas públicas em Minas Gerais. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - 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 - Muito obrigado, Deputado Sebastião
Costa. Aproveitaria que o nosso Embaixador em Cuba, Tilden
Santiago, esteve aqui para lembrar, Sr. Presidente, que eu, ele e
outros jornalistas de Minas só tínhamos um lugar onde podíamos
trabalhar na época da ditadura: no “Diário do Comércio”. O Sr. José
Costa abrigava-nos porque não tínhamos oportunidade de trabalho.
Era funcionário de um banco, cujo gerente era “xiita”, daqueles
bravos, revolucionário. Um belo dia fui preso em uma passeata e
fiquei três dias detido no Dops. Então, fui demitido pelo gerente do
Banco do Estado de São Paulo, onde era caixa, que não aceitou que
eu me tivesse afastado por três dias do serviço. Naquele instante,
encontrei guarida no “Diário do Comércio”, e lá trabalhava meu
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companheiro Tilden Santiago, que esteve aqui conosco, por isso essa
homenagem, Sr. Presidente, antes de falar do tema que me traz a
esta tribuna.

Estou preocupado, e V. Exa., como advogado brilhante que é, sabe
que minha preocupação tem razão de ser. Estamos vivendo um vácuo
jurídico em vários aspectos pela não-regulamentação de dezenas de
artigos da Constituição brasileira, o que faz com que os tribunais,
especialmente o Supremo Tribunal Federal, passem a legislar em
lugar do Legislativo. E essa nossa preocupação em Minas deve ser
motivo de reflexão para que atinja os nossos representantes - 53
Deputados mineiros - lá na Câmara dos Deputados. Ontem dediquei
1h30min do meu tempo para assistir à reunião da Câmara dos
Deputados. Durante 1h30min, um Deputado do PT falou como uma
metralhadora, correndo, para ler um relatório de cujo conteúdo
ninguém entendeu nada. Não é brincadeira. Quem pegar uma fita da
fala daquele relator tomará um susto e ficará imaginando se aquilo é
parlamento ou é brincadeira. Parece brincadeira. É histriônico, uma
situação vexatória que nos preocupa como parlamentar. O parlamento
tem sido, ao longo do tempo, pisoteado pelo Poder Executivo, mais
por culpa nossa, por culpa de nossos representantes em Brasília, que
não tiveram, mesmo na revisão constitucional, de que participei,
coragem cívica suficiente para aprovar as regulamentações
necessárias dos artigos constitucionais. E esse vácuo jurídico está
prejudicando a vida nacional, pois está permitindo que alguns Poderes
se hipertrofiem sobre outros e que órgãos de governo, como o
Ministério Público, que é órgão do Executivo, apareçam mais fortes
que a própria Justiça, que é um dos Poderes. Nossa preocupação, Sr.
Presidente, com esse aspecto é fundamental. No Brasil de hoje, com
a conivência da grande mídia - deve-se dizer, a bem da verdade -, que
tem, é claro, seu temor do Ministério Público ou até tem nele a grande
fonte de suas denúncias, assistimos a um espetáculo dantesco,
fantasmagórico, estranho: a mentira aparece mais forte que a
verdade, e a condenação aparece antes de o processo ser iniciado.
Vimos isso no caso da prisão dos Prefeitos. Vários deles foram
presos, e mostramos aqui que nenhum deles seria condenado. Tudo
isso por culpa do vazio jurídico, da presunção, ao contrário, de que
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todos são culpados antes de serem julgados. Assistimos a esse
espetáculo e vimos recentemente um fato curioso: 17 Tribunais
Regionais Eleitorais do Brasil se manifestaram contra a candidatura
de Prefeitos, Deputados ou qualquer político que tenha sido
processado. Felizmente, os jornais de hoje trazem a notícia clareadora
de que ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença
transitada em julgado. Se, Sr. Presidente, tivéssemos no Tribunal
Superior Eleitoral homens que não fossem experientes e não tivessem
capacidade de enfrentar essa maré de degringolação da imagem dos
políticos, certamente estaríamos submetidos a essa vontade dos 17
Tribunais Regionais Eleitorais, que consideram todo mundo suspeito.

O Brasil funciona ao contrário, todo o mundo é suspeito de tudo, ao
invés de a Justiça primeiro provar quem é culpado de alguma coisa.
Os verdadeiros ladrões, os verdadeiros safados nunca aparecem, ou
raramente, como no caso da Alstom. Estamos vendo o caso da
Alstom, estamos vendo o caso da venda de uma empresa de
comunicação para estrangeiros, o que não é permitido pela
Constituição brasileira; os grandes negócios do PAC, não o PAC do
Lula, o benéfico, o das obras, mas o do “programa de aceleração da
corrupção”, que tomou conta do Brasil. Não se faz mais pequena
corrupção, não se rouba mais galinha, roubam-se milhões, bilhões. A
prática agora é diferenciada. O dinheiro vai lá fora, volta por meio de
outro banco, que o põe em uma conta nas Ilhas Cayman ou em outra
qualquer, e aqui vivemos o tempo todo sob suspeita.

Tive a felicidade, Sr. Presidente, Deputado Sebastião Costa, de ter
uma decisão do tribunal de Minas Gerais sobre um processo a que
respondia. Fui condenado por nove anos e seis meses porque um
funcionário meu emprestou um caminhão para transportar um som,
por uma distância de 1.200m, para um comício de um outro candidato.
Eu nunca soube de nada disso, e o tribunal me absolveu por 25 votos
a 0. Graças a Deus, a Justiça tem níveis, e, nesses níveis, Sr.
Presidente, eu queria fazer uma homenagem ao Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, aos Desembargadores do Tribunal, que dão a Minas
e ao Brasil o exemplo, liquidando todas essas perfídias preparadas
pelos opositores dos políticos, que criaram essa imagem ruim de todo
aquele que se dedica à vida pública. Estamos chegando a uma
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situação em que as pessoas honestas já não desejarão participar do
processo político. Você já entra enxovalhado; virou político, já é
ladrão, já é safado, já é sem-vergonha. Então, essa decisão do TSE,
caro Presidente, veio restabelecer a verdade, assim como o Tribunal
de Contas de Minas Gerais diz aqui. Toquei nesse assunto na
primeira parte da reunião exatamente porque me envergonha. É a
primeira vez que a minha cidade, Teófilo Otôni, tem um edital de
licitação suspenso pelo Tribunal; R$45.000.000,00 de um edital de
licitação de carta marcada para a empresa Terrayama fazer obras.
Aliás, são obras de serviço de água, de esgoto, que são da
concessionária Copasa. Então, não poderiam nem estar no escopo
desse projeto.

As coisas acontecem neste país, Sr. Presidente, de forma muito
estranha, o que nos leva a um raciocínio: o Parlamento precisa ser
reforçado. Qualquer cidadão de boa índole e de bom nível há de
compreender que, em todos os Estados Democráticos de Direito, o
Parlamento é a sustentação dos demais Poderes, é a garantia da
continuidade desse sistema tripartite de governo, que garante aos
cidadãos a possibilidade de eleger os seus representantes, de dois
em dois anos ou de quatro em quatro anos. Não me sinto, de forma
alguma, diminuído quando se fala mal do político. Sinto orgulho de ser
político. Dediquei 30 anos da minha vida à carreira política e me sinto
orgulhoso de ser político. Sei muito bem aquilo que enfrentamos no
dia-a-dia, aquela pecha. Mas, graças a Deus, em todos os momentos
em que pude fazê-lo, provei que realmente é possível, absolutamente
plausível ter bons políticos, bons administradores, bons governantes.

O Brasil segue numa etapa diferenciada, que foi preocupante num
determinado momento. Mas, graças a Deus, o Presidente Lula
conseguiu demonstrar que a média que ele fazia com o Chávez era
apenas um jogo de cena sem maior importância e que não seguiria
aquela carreira tresloucada que o Chávez estava fazendo, de fechar
canal de televisão, bater na imprensa, desapropriar as empresas
privadas, estatizar aquilo que podia. Tanto foi verdade, que o próprio
Chávez começou a mudar.

Então, o Brasil, Sr. Presidente, passa por um momento muito bom. E
bom no sentido de que o crescimento econômico está sendo forçado
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pela economia mundial. Não por nós próprios, mas pela economia
mundial. Falta comida no mundo? Falta. Vai faltar mais? Vai. Qual é a
salvação do mundo? Buscar o Brasil como fonte segura para a
produção dos alimentos. Mas como vamos produzir alimentos, a não
ser com as grandes empresas, se não protegermos os pequenos
produtores rurais?

Contei aqui, na primeira parte da reunião, um caso interessante da
Vigilância Sanitária em relação aos pequenos produtores rurais. Se
não dermos estrutura para os pequenos produtores rurais, se não
fizermos com que eles continuem no campo como produtores, vamos
continuar com esse êxodo rural fantástico, acelerado para os grandes
centros. E, aqui, serão eles o quê? Morarão nas periferias mais
longínquas, nos espaços mais inadequados, sabendo apenas capinar.
E é daí que vem o grande drama da vida urbana brasileira. O cidadão
vem do interior bravo, chega à Capital, está cercado de luzes,
cinemas, “shoppings”, todo o mundo bonito, arrumado, com um tênis
bacana. E o cidadão que não tem vai arranjar um jeito de ter tudo isso.
Aí começa o problema da segurança pública, o inchamento e o
despreparo das cidades para o crescimento. Nenhum administrador
público consegue fazer uma cidade crescer ordenadamente com esse
êxodo fantástico que está acontecendo no Brasil.

São preocupações genéricas sobre o nosso país, mas importantes.
Precisamos ter uma política agrícola, mas, para tê-la, é preciso haver
reforma agrária. Este governo, o próprio Presidente Lula confessou
que não conseguiu fazer o que ele queria. Reforma agrária no Brasil é
uma grande balela, é conversa fiada. Quem fala em reforma agrária
fala apenas tentando iludir o pessoal ou usufruir dos resultados das
invasões do MST - irresponsáveis, porque, na verdade, reforma
agrária não se faz com cabeleireiro, com mecânico acampado na
beira da estrada para pegar um pedaço de terra e, depois, vendê-lo
para um terceiro. É isso que acontece e vai continuar acontecendo no
Brasil enquanto não se municipalizar a reforma agrária, porque
apenas o Prefeito e o Vereador sabem como fazer, sabem quem tem
origem rural para ocupar as terras. Enquanto não se municipalizarem
determinados serviços, enquanto não se der estrutura ao pequeno
produtor rural para que ele não precise fugir do campo, enquanto não



629

dermos assistência aos pequenos povoados, Distritos e cidades, para
que tenham toda a rede de serviços necessários à população, vamos
ter problemas.

Este meu discurso, Sr. Presidente, é um discurso genérico, de um
cidadão brasileiro que deseja que o Brasil melhore, que sonha com
um Brasil melhor, que quer fazer com que esta pátria seja mais
gostosa, mas quer, sobretudo, que possamos aproveitar os grandes
recursos que Deus nos outorgou: os recursos minerais, os recursos
das terras boas, as vantagens que temos sobre os outros países do
mundo, mas estamos desperdiçando. Este é um momento importante
para o Brasil, mas seria muito melhor se todos os cidadãos brasileiros
começassem a tomar consciência do que está acontecendo e, nas
eleições, votassem melhor. O eleitor não deve queixar-se dos
políticos, mas votar melhor. Verifiquem em quem vocês votaram nas
últimas eleições. Se todos os cidadãos brasileiros começassem a
tomar consciência do que está ocorrendo, tudo estaria melhor. Vêm aí
as eleições. Devem votar melhor e não se queixar dos políticos.
Votem melhor. Verifiquem em quem votaram nas últimas eleições.
Pesquisa feita por instituto de Belo Horizonte mostra que, na Capital, 7
entre 10 pessoas não lembram em quem votaram para Deputado nas
últimas eleições. Isso é terrível. É preciso que as pessoas prestem
atenção.

Vem aí um momento político importantíssimo. Analisemos com
carinho. A Assembléia Legislativa, por meio da TV Assembléia, tem
uma propaganda interessante mostrando como o cidadão deve votar.
É preciso prestar atenção antes, pois o processo eleitoral começa
agora. Há pessoas que deixam para escolher o seu candidato na
última semana, depois que houve a massificação da mente.

Então, Sr. Presidente, é um pronunciamento genérico, falando sobre
coisas do Brasil e da nossa atividade, na convicção de que o
parlamento vai-se engrandecer um dia se todos nós prestarmos
atenção nesses assuntos com mais carinho, com mais amor. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - A Presidência
cumprimenta o Deputado Getúlio Neiva por seu pronunciamento e
reconhece que parte de suas abordagens refere-se a temas atuais
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que merecem uma reflexão profunda. Portanto, repito nesta
oportunidade o que disse no início, quando lhe concedi a palavra: a
participação do Deputado Getúlio Neiva tem engrandecido o debate
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e para a especial de amanhã, dia 12, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 19/2008

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nº 208/2008, publicada em 6/5//2008 no
“Diário do Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa
Legislativa, em cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da
Constituição do Estado, o nome da Sra. Terezinha Marlene Porto,
para compor o Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após argüição da
candidata por esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”,
combinado com o art. 146, do Regimento Interno.

O currículo enviado pela indicada mostra a sua larga experiência no
magistério e em atividades relacionadas com a prática educacional. É
pessoa bastante capaz para desempenhar as funções inerentes ao
cargo que pretende assumir. Além disso, a candidata demonstrou
conhecimento e competência na argüição a que foi submetida,
respondendo às perguntas com clareza e objetividade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Sra.

Terezinha Marlene Porto para integrar o Conselho Estadual de
Educação.
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Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Carlin Moura

- Ruy Muniz.
PARECER SOBRE INDICAÇÃO Nº 20/2008

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nº 208/2008, publicada em 6/5/2008 no
“Diário do Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa
Legislativa, em cumprimento à alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da
Constituição do Estado, o nome da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto
para compor o Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após argüição da
candidata por esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”,
combinado com o art. 146, do Regimento Interno.

O currículo enviado pela professora mostra sua larga experiência no
magistério, em todos os níveis e em várias modalidades de ensino.
Além de ter-se dedicado tão extensamente ao magistério, a
professora coordenou projetos de destaque como o de Implantação de
Casas Lares para Pessoas com Deficiência, ainda em funcionamento,
atuou na gestão pública, prestou consultorias ao Ministério da
Educação e à Secretaria de Educação do Estado, entre outras
funções relacionadas à prática educativa que certamente
enriquecerão ainda mais o seu trabalho no Conselho.

Por fim, o brilhante desempenho da indicada na argüição a que foi
submetida só confirmou ainda mais a sua competência para assumir o
cargo de Conselheira.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação da Sra.

Maria Dolores da Cunha Pinto para integrar o Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Carlin Moura

- Ruy Muniz.
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 21/2008

Comissão Especial
Relatório
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O Governador do Estado encaminhou a esta Assembléia, por
intermédio da Mensagem nº 148/2008, publicada em 6/5/2008, no
“Diário do Legislativo”, e em observância ao que determina o art. 62,
XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a redação dada pela
Emenda à Constituição nº 26, de 9/7/97, o nome do Sr. Márcio Luiz
Bunte de Carvalho para compor o Conselho Estadual de Educação.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, inciso I,
alínea “c”, combinado com o art. 146, do Regimento Interno,
procedeu-se à argüição pública do indicado, que respondeu de
maneira satisfatória às questões formuladas pelos parlamentares.

O indicado demonstrou vasto conhecimento sobre temáticas
pertinentes ao cargo de Conselheiro, suprindo ainda as demais
exigências legais requeridas para a função.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr.

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

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago, Presidente - Ruy Muniz, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 22/2008
Comissão Especial

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 148/2008, publicada em 6/5/2008,

no “Diário do Legislativo”, e em observância ao que determina o art.
62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, o Governador do Estado
encaminhou a esta Assembléia o nome do Sr. João Victor Mendes de
Gomes e Mendonça para compor o Conselho Estadual de Educação.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, inciso I,
alínea “c”, combinado com o art. 146, do Regimento Interno,
procedeu-se à argüição pública do indicado, que respondeu de
maneira satisfatória às questões formuladas pelos parlamentares.

O indicado demonstrou vasto conhecimento sobre temáticas
pertinentes ao cargo de Conselheiro, suprindo ainda as demais
exigências legais requeridas para a função.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome do Sr. João
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Victor Mendes de Gomes e Mendonça para compor o Conselho
Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago, Presidente - Ruy Muniz, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 23/2008
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem nº 148/2008, publicada em 6/5/2008, no

“Diário do Legislativo”, o Governador do Estado submeteu a esta Casa
Legislativa, em cumprimento a alínea “b” do inciso XXIII do art. 62 da
Constituição do Estado, o nome do Sr. Oderli Aguiar, para compor o
Conselho Estadual de Educação.

Após argüição do candidato por esta Comissão Especial, nos termos
do art. 111, inciso I, alínea “c”, combinado com o art. 146, do
Regimento Interno, compete-nos, agora, emitir parecer sobre a
matéria.

Conforme demonstra o seu currículo, o indicado tem alta
qualificação para desempenhar as funções inerentes ao cargo que
pretende assumir. Na argüição a que foi submetido, demonstrou
conhecimento, segurança e clareza suficientes para integrar com
distinção o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr.

Oderli Aguiar para integrar o Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago, Presidente - Carlin Moura, relator - Ruy Muniz.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 24/2008
Comissão Especial

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 148/2008, publicada em 6/5/2008

no “Diário do Legislativo”, e em observância ao que determina o art.
62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, o Governador do Estado
encaminhou a esta Assembléia o nome da Sra. Silvia Nietsche para
compor o Conselho Estadual de Educação.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, inciso I,
alínea “c”, combinado com o art. 146, do Regimento Interno,
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procedeu-se à argüição pública da indicada, que respondeu de
maneira satisfatória às questões formuladas pelos parlamentares.

A indicada demonstrou vasto conhecimento sobre temáticas
pertinentes ao cargo de Conselheiro, suprindo ainda as demais
exigências legais requeridas para a função.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome da Sra.

Silvia Nietsche para compor o Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago, Presidente e relator - Carlin Moura - Ruy Muniz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 867/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Mulheres do Distrito de São Pedro do Avaí, com sede no Município de
Manhuaçu.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 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 867/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação de Mulheres do Distrito de São Pedro do Avaí,
com sede no Município de Manhuaçu.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
28 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros e sócios não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
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gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 35 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, na parte conclusiva deste parecer, que
dá nova redação ao art. 1º, para adequar o nome da entidade ao
consubstanciado no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 867/2007 com a seguinte Emenda nº 1.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Mulheres de São Pedro do Avaí - AMSPA -, com sede no Município de
Manhuaçu.”.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

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

2.345/2008
Comissão de Saúde

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.

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 ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“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, que tem como finalidade
precípua prestar assistência médico-hospitalar, laboratorial e
ambulatorial à população local, especialmente, à mais carente.
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Para tanto, mantém hospitais e ambulatórios, nos quais são
atendidos, igualmente, os que podem arcar com as diárias e demais
taxas fixadas pela administração, os que possuem convênios e planos
de saúde, e os enfermos desprovidos de recursos. Além do mais,
promove atividades de ensino e pesquisa, buscando agregar
conhecimento às áreas de saúde, educação e desenvolvimento social.

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

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

nº 2.345/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.496/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bráulio Braz, a proposição em epígrafe

isenta o trabalhador desempregado do pagamento da tarifa referente
ao fornecimento de energia elétrica pela Companhia Energética de
Minas Gerais – Cemig – e de água pela Companhia de Saneamento
de Minas Gerais – Copasa-MG – e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 23/8/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a matéria 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
A proposição sob comento isenta, pelo período máximo de seis

meses, o cidadão desempregado do pagamento da tarifa referente ao
fornecimento de energia elétrica e de água. E, ainda, em seu art. 2º,
veda o corte do fornecimento de tais serviços, se, findo o prazo
mencionado, o cidadão continuar desempregado. Finalmente, em seu
art. 3º, trata de parcelamento de débitos.

A proposição é meritória, na medida em que busca resguardar
valores sociais previstos em nossa ordem constitucional, evitando os
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inconvenientes resultantes da interrupção do fornecimento de serviços
públicos essenciais.

Conforme o entendimento da doutrina dominante, o abastecimento
de água e o saneamento, o fornecimento de energia elétrica e a
construção de redes de esgoto são serviços públicos essenciais,
próprios do poder público. Atualmente, garantir o acesso dos
indivíduos aos citados serviços corresponde a garantir-lhes o direito à
dignidade, fundamento da República, nos termos do art. 1º da Carta
Magna, além de outros direitos sociais, como o direito à saúde, à
segurança e à assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º
da Constituição Federal.

No entanto, os julgados do Superior Tribunal de Justiça revelam a
tendência a uniformizar as decisões, a fim de possibilitar a interrupção
dos citados serviços, ainda que essenciais, como se verifica no
seguinte aresto:

“Administrativo - Fornecimento de energia elétrica - Falta de
pagamento - Corte - Município como consumidor. 1 - A Primeira
Seção já formulou entendimento uniforme, no sentido de que o não
pagamento das contas de consumo de energia elétrica pode levar ao
corte no fornecimento. 2 - Quando o consumidor é pessoa jurídica de
direito público, a mesma regra deve lhe ser estendida, com a
preservação apenas das unidades públicas cuja paralisação é
inadimissível. 3 - Legalidade do corte para as praças, ruas, ginásios
de esporte, etc. 4 - Recurso especial provido. (Resp. 460271/SP;
Recurso Especial 2002/0107397-1, Relatora Ministra Eliana Calmon,
órgão julgador Segunda Turma, data do julgamento 06/05/2004, data
da publicação/fonte “DJ” 21/2/2005 p. 127)”.

No que tange à isenção do pagamento da tarifa referente ao
fornecimento de energia elétrica e de água, segundo o Informativo nº
222, a excelsa Corte, por maioria, deferiu o pedido de suspensão
cautelar da Lei nº 11.462, de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul,
que isenta, por seis meses, as pessoas desempregadas do
pagamento da tarifa de água e luz, sob o fundamento de que o Estado
não poderia interferir na relação contratual entre o poder concedente,
a União e os Municípios e os concessionários, nem poderia alterar as
condições previstas na licitação.
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E, ainda com esses fundamentos, a Lei nº 11.372, de 2000, do
Estado de Santa Catarina, que isenta do pagamento das tarifas de luz,
água e esgoto os trabalhadores que não recebem remuneração, teve
seus efeitos suspensos no julgamento da Medida Cautelar referente à
ADI nº 2.337-3:

“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”.

E, ainda, cumpre-nos informar que, em resposta ao pedido de
diligência desta Comissão, a Cemig manifestou sua discordância com
relação à medida prevista no projeto em estudo, “tendo em vista a
determinação constitucional de que é monopólio da União a regulação
do setor elétrico”, bem como em razão da conseqüente elevação da
tarifa, caso a medida seja implementada, o que impactaria
indistintamente os setores industrial, residencial, urbano e rural. As
Secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico e de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana também se manifestaram
contrariamente à medida em questão.

Dessa forma, concluímos que a medida pretendida no projeto se
configura inconstitucional, ainda que resguarde direitos sociais
previstos na Carta Magna.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.496/2007.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.718/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório
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De autoria da Deputada Elisa Costa, a proposição em epígrafe
“altera a Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais- Idene”.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que, em exame preliminar, concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, consoante dispõe o art. 102, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em comento tem o propósito de introduzir o inciso III e

modificar 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. O que se pretende é
ampliar a área de alcance dessa entidade, de maneira a incluir os
Municípios que integram a Mesorregião do Vale do Rio Doce, o que
deve ser apurado com base em mapa elaborado pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA.

O Idene é uma autarquia do Poder Executivo vinculada à Secretaria
de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, conforme prevê o art. 28,
XIV, “a”, da Lei Delegada nº 112, de 2007, que dispõe sobre a
organização e a estrutura da administração pública do Executivo e dá
outras providências.

O objetivo institucional dessa entidade autárquica é promover o
desenvolvimento econômico e social das regiões Norte e Nordeste do
Estado, e suas atribuições estão enumeradas no art. 3º da citada Lei
nº 14.171. Assim, compete ao Idene planejar, coordenar,
supervisionar, orientar e executar a formulação e a implantação de
plano, programa, projeto ou atividade, em consonância com os
objetivos definidos; observar os interesses das regiões Norte e
Nordeste e articular formas de atuação com os demais órgãos e
entidades dos Poderes Executivos municipais, estadual e federal que
atuam na região; e planejar, coordenar, supervisionar, orientar e
executar plano, programa, projeto ou atividade permanente ou
emergencial de combate aos efeitos da seca, em consonância com as
diretrizes governamentais, especialmente as emanadas do Conselho
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de Desenvolvimento do Semi-Árido Mineiro, entre outras atribuições.
Consoante a sistemática legal em vigor, a área de atuação do Idene

abrange os Municípios das Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri e
os demais Municípios integrantes das bacias hidrográficas dos Rios
Jequitinhonha e São Mateus, bem como os Municípios da
Microrregião de Curvelo, pertencente à Mesorregião Central Mineira;
entretanto, existem outras comunidades que necessitam de especial
atenção do poder público. Trata-se dos 102 Municípios que compõem
a Mesorregião do Vale do Rio Doce, submetida a uma exploração
predatória nas décadas de 1940 e 1950, que deixou como herança o
desaparecimento de florestas, o esgotamento de solos e das riquezas
naturais, com a conseqüente fuga de capital e o arrefecimento das
atividades produtivas. Com baixa capacidade de geração de renda e
emprego, essa região necessita de tratamento diferenciado por parte
do Estado para superar os enormes obstáculos econômicos, sociais e
ambientais que dificultam o seu desenvolvimento.

Assim, a inserção da Mesorregião do Rio Doce na área de
abrangência do Idene poderá trazer melhorias significativas na
qualidade de vida de seus habitantes, mediante incentivos fiscais e a
implantação de projetos ou programas voltados para o seu
crescimento econômico e a recuperação de suas áreas degradadas.

Também é fundamental que o Estado envide todos os esforços com
vistas a introduzir a região na área de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – Sudene –, como salientou a Diretora-
Geral do Idene ao responder a diligência da Comissão de Constituição
e Justiça, “in verbis”:

“Necessário se faz destacar que, os referidos municípios não
integram a área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste – SUDENE –, o que inviabiliza assim que os mesmos
recebam uma série de benefícios do Governo Federal. Cabe informar
a necessidade de somarmos esforços para incluí-los por força de lei
na área de abrangência do IDENE quanto na área de atuação da
SUDENE”.

Vê-se, pois, que o próprio Idene é favorável à inclusão do Vale do
Rio Doce em sua área de atuação; ressalta, todavia, a necessidade de
se promover uma ação política para sensibilizar o Executivo Federal e
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o Congresso Nacional de fazer o mesmo em relação à Sudene, para
que os 102 Municípios que integram a referida mesorregião possam
receber recursos financeiros e demais benefícios do governo federal.

No caso, sem o auxílio do Estado, torna-se muito difícil a
implementação de programas ou projetos industriais que valorizem as
potencialidades do Vale do Rio Doce e sirvam de alavanca para o seu
progresso e crescimento sustentável. Como determina o art. 2º, VIII,
da Lei Maior de Minas, o Estado tem um papel fundamental no
desenvolvimento das comunidades, pois um de seus objetivos
prioritários é precisamente o de dar assistência às regiões de
escassas condições de propulsão socioeconômica.

Portanto, a proposição reveste-se de elevado alcance social, na
medida em que busca promover a regionalização das ações
administrativas e o equilíbrio no desenvolvimento das coletividades, o
que atesta a conveniência e oportunidade da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, na forma original, do

Projeto de Lei nº 1.718/2007.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Domingos

Sávio - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.723/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o Projeto de Lei nº
1.723/2007 estabelece a Política Estadual Habitacional de Interesse
Social.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos
Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

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

Fundamentação
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A proposição pretende instituir a Política Estadual de Habitação de
Interesse Social, estabelecendo os programas com os quais esta
política deve ser composta. Assim, o art. 6º informa as diretrizes dos
programas estaduais de construção, reforma e melhoria de unidades
habitacionais de interesse social, enquanto o art. 8º, por sua vez,
dispõe sobre os programas estaduais de construção de
parcelamentos ou conjuntos habitacionais de interesse social. Na
mesma linha, o art. 10 disciplina os programas estaduais de
regularização urbanística de parcelamentos irregulares e clandestinos
e de ocupação desconforme. As diretrizes para os programas de
regularização urbanística e fundiária de vilas e assentamentos
informais encontram-se estabelecidas no art. 12.

Cabe-nos, inicialmente, informar as normas jurídicas existentes
sobre a matéria, de forma a reconhecer o sistema normativo que
disciplina a política de habitação de interesse social, no qual a
proposição será inserida, caso seja aprovada por esta Casa.
Mencione-se, desde logo, o inciso XX do art. 21 da Constituição da
República, que estabelece a competência da União para “instituir
diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transporte urbano”. A proposição em tela, em
alguma medida, se insere no direito urbanístico, de competência
legislativa concorrente, nos termos do art. 24, I, da Carta Magna.
Quanto à implementação de políticas públicas de habitação, esta é
uma medida de responsabilidade dos três entes federativos, uma vez
que assim dispõe o art. 23 da Constituição Federal:

“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

(...)
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria

das condições habitacionais e de saneamento básico;”.
Há dois mecanismos complementares para se identificar a

responsabilidade dos entes federativos sobre as matérias arroladas
pelo art. 23 da Constituição da República. O primeiro é verificar o que
as normas gerais fixadas pela União dispõem. Por exemplo, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394, de
1996) estabelece a competência da União, dos Estados e dos
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Municípios no caso da educação. O segundo mecanismo é a
aplicação do princípio da subsidiariedade, ou seja, na ausência de
norma geral, a competência será do Município se ele tiver condições
de implementar a política de forma satisfatória, com fulcro no art. 30,
V, do Texto Constitucional. É este o raciocínio que leva ao
reconhecimento do Município como o ente titular do serviço de
saneamento básico.

A Lei Federal nº 11.124, de 16/7/2005, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social e cria o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social, não estabelece as competências de
cada ente federativo, como o fez a legislação que versa sobre a
educação nacional, de forma que o princípio da subsidiariedade
informa a distribuição de competências materiais nessa matéria.

Ocorre que a magnitude do problema habitacional, em virtude do
déficit de moradias para atender à população de baixa renda, leva-nos
ao reconhecimento de que efetivamente os entes dos três níveis da
Federação devem se articular para que se efetive o direito
fundamental à habitação, reconhecido no art. 6º da Constituição da
República. Segundo estudo da Fundação João Pinheiro, desenvolvido
em parceria com o Ministério das Cidades, “o déficit habitacional
brasileiro foi estimado em 7,903 milhões de novas moradias em 2005,
com incidência notadamente urbana, correspondendo a 81,2% do
montante brasileiro (6,414 milhões). A Região Sudeste lidera a
demanda nacional, com necessidades estimadas em 2,899 milhões de
unidades, vindo a seguir a Nordeste, com 2,743 milhões de unidades”
(Informativo CEI, abril de 2007, Fundação João Pinheiro). Os
Municípios não têm condições de responder a esta demanda sem o
apoio dos Estados e da União.

É por esta razão que nosso Estado dispõe da Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais, cuja instituição foi autorizada
pela Lei nº 3.403, de 1965, bem como do Fundo Estadual de
Habitação, instituído pela Lei nº 11.830, de 1995. “Desde 2005,
quando criou o Programa Lares–Habitação Popular (PLHP), o
Governo de Minas já assegurou a construção de 17.856 casas em 177
Municípios de todas as regiões do Estado”, informa a página
eletrônica da referida empresa na internet. Assim, o Estado de Minas
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Gerais tem uma política de habitação, que deve estar articulada com
as políticas federal e estadual, porque estamos em uma federação
cooperativa.

Esta Comissão já fixou o entendimento de que projeto de lei, ainda
que de iniciativa de parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas
públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre
em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessas
políticas. Este entendimento foi adotado, por exemplo, na apreciação
do Projeto de Lei nº 56/2007, que se converteu na Lei nº 17.438, de
2008, a qual institui política estadual de incentivo à utilização de
sementes selecionadas nas propriedades que se dedicam à
agricultura familiar. Reconhecer os limites em que a legislação,
sobretudo quando decorrente de proposições de iniciativa
parlamentar, pode disciplinar uma determinada política pública importa
em reconhecer, em cada caso, o ponto de equilíbrio entre os Poderes
Executivo e Legislativo. Afinal, retirar do parlamento a possibilidade de
fixar balizas que orientem, de forma genérica, as políticas
governamentais importaria em reconhecer que o Poder Executivo as
formula e as implementa como bem entende, provocando um
desequilíbrio entre os Poderes do Estado, em ofensa ao disposto no
art. 2º da Constituição da República. Cabe ao parlamento fixar tais
balizas, permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor
forma de implementá-las.

Desta forma, reconhecemos a possibilidade de que a proposição
tramite nesta Casa, mas dela devem-se extrair os dispositivos que
estabelecem quais são os programas que compõem a política
proposta. Certamente, a Comissão de mérito poderá aperfeiçoar a
proposição em tela, a partir dos anseios sociais por uma política
estadual de habitação, sem desconsiderar os limites dos Poderes
Legislativo e Executivo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.723/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Política Estadual de Habitação de Interesse Social.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Política Estadual de Habitação de Inter esse Social – PEH

– tem como objetivos o planejamento do setor habitacional no Estado
e a implementação de condições institucionais para promover o
acesso à moradia digna, especialmente para as famílias de baixa
renda.

Parágrafo único - Para os fins previstos nesta lei, considera-se
família de baixa renda o conjunto de pessoas ligadas por laços de
parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência que
morem no mesmo domicílio e aufiram renda mensal de até cinco
salários mínimos.

Art. 2º - São objetivos da Política Estadual de Habitação de
Interesse Social:

I - promover a sustentabilidade ambiental, a cidadania e a inclusão
social, garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infra-estrutura,
saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos,
serviços urbanos e sociais;

II - tornar a questão habitacional uma prioridade de governo,
integrando, articulando e mobilizando os diferentes níveis de governo
e fontes, objetivando potencializar a capacidade de investimentos com
vistas a viabilizar recursos para sustentabilidade da PEH;

III - fortalecer o papel do Estado na gestão da Política e na
regulação dos agentes privados;

IV - universalizar o acesso à moradia digna, levando-se em conta a
disponibilidade de recursos existentes no sistema financeiro, a
capacidade operacional do setor produtivo, da construção e dos
agentes envolvidos na implementação da PEH;

V - promover a urbanização, regularização e inserção dos
assentamentos precários na cidade;

VI - ampliar a produtividade e melhorar a qualidade na produção
habitacional;

VII - estimular a geração de empregos e renda dinamizando a
economia.

Art. 3º - São instrumentos da Política Estadual de Habitação de
Interesse Social:

I - o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, que deverá
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identificar as prioridades estaduais de intervenção, os programas
habitacionais a serem implementados, as linhas de financiamento, as
fontes de recursos e os modos de produção habitacional a serem
adotados; estabelecer objetivos, metas físico-financeiras de médio e
longo prazo, linhas programáticas e instrumentos que permitam o
acompanhamento de sua implantação, em função da obtenção de
resultados;

II - os programas governamentais de habitação de interesse social
com foco na integração urbana de assentamentos precários
caracterizados por irregularidade fundiária e urbanística,
especialmente na garantia do acesso ao saneamento básico, à
regularização fundiária e à moradia adequada, articulada com outras
políticas sociais e de desenvolvimento econômico, com vistas ao
combate à pobreza, na perspectiva da sustentabilidade urbana.

Parágrafo único - Na implementação da Política instituída por esta
lei, serão observadas as diretrizes e os mecanismos de incentivo,
adesão e apoio institucional disponibilizados pelo governo federal.

Art. 4º - Os programas governamentais de habitação de interesse
social constituir-se-ão por quaisquer das atividades relacionadas à:

I - construção de unidades habitacionais em área urbana ou rural;
II - execução de reformas, melhorias ou ampliações em unidades

habitacionais;
III - doação de materiais de construção para realização de reformas,

melhorias ou ampliações em unidades habitacionais;
IV - produção de parcelamentos de interesse social;
V - construção de conjuntos habitacionais;
VI - promoção da regularização urbanística de loteamentos

irregulares ou clandestinos;
VII - promoção da regularização urbanística e fundiária de vilas,

assentamentos informais ou subnormais.
§ 1º - Para a execução dos programas estaduais de habitação de

interesse social, serão mobilizados recursos oriundos de fontes dos
governos federal, estadual e municipal.

§ 2º - Os programas estaduais de habitação de interesse social
serão executados mediante:

I - iniciativa do órgão estadual competente;
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II - parceria com a União e com os Municípios;
III - parceria com associações e cooperativas autogestionárias para

a produção social de moradia;
IV - parceria com a iniciativa privada.
Art. 5º - Os programas governamentais de habitação de interesse

social deverão estabelecer as condições e os meios para a sua
execução, de acordo com sua autonomia e competência, tendo-se em
vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar nos âmbitos
estadual e municipal.

Art. 6º - Os planos, programas e ações relativos à Política Estadual
de Habitação submeter-se-ão à avaliação e ao monitoramento
periódicos, objetivando seu constante aperfeiçoamento.

Art. 7º - Na construção de habitação urbana ou rural com recursos
do Fundo Estadual de Habitação, utilizar-se-á, preferencialmente, a
energia solar na implantação de sistema para aquecimento.

Art. 8º - Os apartamentos localizados no andar térreo de edifício
residencial multifamiliar construído pelo Estado, por meio de programa
habitacional, serão, preferencialmente, destinados a pessoas idosas
ou portadoras de deficiência que lhes dificulte a locomoção, desde
que estejam regularmente inscritas e preencham as demais condições
estabelecidas no programa.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se aos mutuários que comprovem
ter sob sua guarda pessoa nas condições descritas.

§ 2º - Para efeitos desta lei, considera-se pessoa idosa aquela que
tenha mais de sessenta e cinco anos de idade.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.827/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o
Projeto de Lei nº 1.827/2007 dispõe sobre o Quadro de Cargos dos
Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e
dá outras providências.
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 22/11/2007, o projeto foi
encaminhado às comissões competentes, para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem por escopo dispor sobre a carreira

dos servidores do Tribunal de Contas, concedendo a esses servidores
a elevação de quatro padrões, ou seja, reposicionando-os em um
novo padrão das respectivas carreiras, além de promover a ampliação
dos padrões de cada classe das carreiras.

Conseqüentemente, também estabelece os novos padrões de
vencimento para fins de posicionamento do servidor que requerer a
promoção vertical para a classe subseqüente.

Compõem o Quadro Específico de Provimento Efetivo da Secretaria
do Tribunal de Contas as carreiras de Agente do Tribunal de Contas,
classes E, D, C, B e A; Oficial do Tribunal de Contas, classes D, C, B
e A; e Técnico do Tribunal de Contas, classes C, B e A.

Nos termos do “caput” do art. 6º da Lei nº 13.770, de 2000, que
altera o Plano de Carreira dos Servidores Efetivos do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, o
desenvolvimento na carreira do servidor efetivo se faz por progressão
e promoção horizontal, vertical e por merecimento, condicionadas à
avaliação de desempenho, cumpridas as exigências legais e aquelas
estabelecidas em resolução do Tribunal de Contas. Segundo o § 3º do
mencionado artigo, “promoção vertical é a passagem do servidor à
classe subseqüente na carreira, mediante avaliação de capacitação
profissional, condicionada à existência de vaga”.

O projeto em análise suprime a existência de vaga como condição
para o servidor ser promovido, medida que julgamos oportuna e
conveniente. Com efeito, não nos parece justo retirar a oportunidade
de melhoria funcional do servidor que cumpriu os requisitos
estabelecidos em lei, mormente a avaliação de desempenho, mas foi
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impedido de progredir na sua carreira por inexistência de vaga.
A promoção por merecimento, que, segundo o art. 7º da Lei nº

13.770, de 2000, é o posicionamento do servidor efetivo detentor de
título declaratório de apostila de direito em padrão de vencimento na
classe A, deixa de ser privativa para esse servidor, possibilitando-se,
igualmente, ao servidor efetivo posicionado no último padrão da
classe B da carreira do respectivo cargo o acesso à referida classe A.

Assim sendo, o projeto de lei prevê, expressamente, os requisitos
para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na classe A,
determinando que o servidor possua 25 anos de exercício em cargo
de provimento efetivo no Tribunal de Contas e seja detentor de, pelo
menos, dois títulos de pós-graduação nas áreas que especifica.

A proposição ainda trata de assegurar o posicionamento no primeiro
padrão da última classe em que ingressou o servidor mediante
processo classificatório, na hipótese de este servidor, após ter obtido
promoção vertical e posteriormente elevação dos quatro padrões de
vencimento, ficar posicionado em padrão incompatível com a sua
classe em razão dos novos padrões propostos para as classes das
carreiras dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas,
nos termos da proposição.

Igualmente, o projeto estabelece a correspondência entre os
padrões atuais e os novos padrões propostos, definida no Anexo II,
que o acompanha, à exceção do padrão fixado para o cargo de
Diretor-Geral, que passa a ser o padrão determinado por este artigo e
considerado como padrão máximo para os servidores detentores de
título declaratório de apostila de direito posicionados na classe A da
respectiva carreira.

Finalmente, a proposição estabelece que o servidor efetivo nomeado
para o exercício de cargo de provimento em comissão poderá optar
pelo vencimento do cargo comissionado ou pela remuneração de seu
cargo acrescida de 30% do vencimento do cargo de provimento em
comissão que ocupar, adotando-se como parâmetro o que já
estabelecem os demais órgãos do Estado.

Entendemos, pois, que as medidas consubstanciadas na proposição
em análise se refletem não só na melhoria salarial do servidor, mas
também em maior oportunidade de crescimento funcional. Ademais, o
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sistema de carreira, como previsto em norma constitucional, é
importante na formulação de uma política de remuneração de pessoal,
pois leva em conta o grau de responsabilidade, a complexidade e as
peculiaridades de cada cargo, além de outras qualificações previstas,
o qual será exercido pelo servidor.

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

1.827/2008 com as Emendas nºs 1 a 4, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - André

Quintão - Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.874/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a proibição de realização de eventos de música
eletrônica, conhecidas como ‘raves’, ou eventos semelhantes, no
Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 1.928/2007, de autoria
do Deputado Célio Moreira, por tratar de medida semelhante.

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 realização de festas

denominadas “raves” ou eventos semelhantes no Estado,
considerando “rave” o tipo de festa que ocorre em galpões, sítios ou
terrenos sem construção, com música eletrônica e de longa duração.

Em sua justificativa, o autor conclui que a proposição “visa a atender
aos ditames legais e coibir a prática do uso indevido de drogas nos
referidos eventos que, além de constituírem ilícito penal, interferem na
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qualidade de vida dos jovens e na sua relação com a comunidade à
qual pertencem”.

Ocorre que, ao proibir a realização de eventos do gênero no Estado,
a proposição esbarra nas limitações impostas pelos princípios
tutelares da liberdade individual, assegurada constitucionalmente.

Com efeito, o constitucionalista José Afonso da Silva, ao tratar dos
sistemas de restrição das liberdades individuais, ensina que:

“Tudo isso constitui modos de restrições das liberdades, que, no
entanto, esbarram no princípio de que é a liberdade, o direito, que
deve prevalecer, não podendo ser extirpado por via da atuação do
Poder Legislativo nem do poder de polícia. Este é, sem dúvida, um
sistema importante de limitação de direitos individuais, mas só tem
cabimento na extensão requerida pelo bem-estar social. Fora daí é
arbítrio”.

Dessa forma, a restrição da liberdade individual não pode operar, no
plano legislativo, sem justa razão, sob pena de configurar prática
abusiva de arbítrio estatal, incompatível com o modelo constitucional
de Estado Democrático de Direito. Por outro lado, ressaltamos que
não há direitos individuais absolutos, sendo possível a sua restrição
em razão do interesse coletivo e da segurança pública, quando a
medida restritiva for razoável e proporcional. No que se refere a este
ponto, o constitucionalista Paulo Bonavides, 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 decorrente do Estado de Direito,
sendo caracterizado, segundo a moderna doutrina, por três
elementos. O primeiro deles é a adequação entre meio e fim, que nos
deve dizer se determinada medida representa o meio certo para levar
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a cabo um fim baseado no interesse público. O segundo é a
necessidade, segundo a qual a medida não há de exceder os limites
indispensáveis à conservação do fim legítimo que se almeja, isto é,
entre as soluções possíveis, deve-se optar pela menos gravosa.
Finalmente, o terceiro é a proporcionalidade “stricto sensu”, segundo a
qual a escolha deve recair sobre o meio ou os meios que, no caso
específico, levarem mais em conta o conjunto de interesses em jogo,
devendo-se verificar a relação custo-benefício da medida, ou seja, a
ponderação entre os danos causados e os resultados a serem
obtidos.

Com efeito,
“pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim

almejado, exigível, por causar o menor prejuízo possível e finalmente,
proporcional em sentido estrito, se as vantagens que trará superarem
as desvantagens.” (Guerra Filho, Willis Santiago. “Ensaios de Teoria
Constitucional”. Imprensa Universitária, Fortaleza, 1989.)

Analisando a proposição nessa linha de pensamento jurídico,
entendemos que a restrição imposta mostra-se desproporcional,
notadamente no que toca à adequação e à necessidade. Com efeito,
não se tem notícia, no Estado, de dados alarmantes acerca de uso de
drogas nos eventos de música eletrônica. Além disso, a proibição,
para atender ao fim colimado, teria de se estender a todas as festas e
eventos realizados no Estado – pois, como se sabe, o risco de
distribuição e do uso de drogas é maior nas aglomerações de pessoas
–, o que se mostra excessivo e injustificável.

Quanto ao objetivo da medida pretendida – qual seja coibir o uso de
drogas – vale mencionar que o enfrentamento dessa questão é
recorrente no cenário estadual e nacional e é feito por meio de
campanhas promovidas por órgãos públicos e entidades privadas
buscando informar a população sobre os riscos e as conseqüências
do uso de drogas.

No âmbito federal, a Lei nº 11.343, de 2006, a chamada Lei
Antidrogas, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas – Sisnad –, prescreveu medidas para prevenção do uso
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de
drogas, estabeleceu normas para repressão à produção não
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autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e definiu crimes. Por sua vez, a
Lei Federal nº 9.649, de 1998, que dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios, determinou ações de
governo relacionadas às atividades de prevenção e repressão ao
tráfico ilícito, ao uso indevido e à produção não autorizada de
substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência bem
como aquelas relacionadas com a recuperação de dependentes.

No âmbito estadual, a preocupação com a prevenção do uso
indevido de drogas ou com a dependência de drogas e afins figura no
§ 3º do art. 222 da Constituição mineira, que determina ser este um
dever do Estado. A Lei nº 11.544, de 1994, regulamentou esse
dispositivo constitucional, fixando as atribuições do Estado na
prevenção do uso indevido de drogas, substâncias entorpecentes e
afins. A Lei nº 12.462, de 1997, criou o Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – Funpren. Por sua vez, a
Lei nº 12.615, de 1997, instituiu a Semana Estadual de Prevenção às
Drogas; a Lei nº 12.903, de 1998, definiu medidas para combater o
tabagismo no Estado e proibiu o uso de cigarros e similares nos locais
que menciona; e a Lei nº 13.080, de 1998, dispôs sobre campanha
educativa de prevenção do uso de drogas, da violência, das doenças
sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce.

Ressaltamos que o Decreto nº 13.330, de 1971, o qual aprovou o
regulamento que disciplina a apresentação de diversões públicas no
Estado, estabelece, em seu art. 2º, que nenhuma diversão pública
poderá apresentar-se sem o licenciamento e a fiscalização da
Secretaria de Estado de Segurança Pública, considerando-se diversão
pública, nos termos do seu art. 1º, a manifestação de qualquer
atividade organizada que se justifique como entretenimento,
promoção, beneficência ou esporte e se apresente, com fins lucrativos
ou não, em logradouros públicos ou recintos fechados, de livre acesso
ao público.

No entanto, a proposição em análise trata de segurança pública,
dever do Estado e um de seus objetivos prioritários, além de ser
direito e responsabilidade de todos.

Como finalidade precípua do exercício da segurança pública, está a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
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patrimônio, nos termos dos arts. 2º, inciso V, e 136 da Carta
Constitucional mineira.

Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas.
Assim, há que se ressaltar a competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da
saúde, conforme estabelece o inciso XII, “in fine”, do art. 24 da
Constituição da República.

Por fim, esclarecemos que as propostas de substitutivo
apresentadas pelo Deputado Chico Uejo e pelo autor do projeto
aprimoram a proposição em estudo, tendo as suas idéias contribuído
para a apresentação do substitutivo.

Dessa forma, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº
1, que trata da segurança dos eventos em questão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.874/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a realização de eventos de música eletrônica, bailes

“funk” ou eventos similares no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A realização de eventos de música eletrônica, denominados

“raves”, de bailes funk” ou de eventos similares obedecerá ao disposto
nesta lei.

Art. 2º - Os realizadores e os organizadores dos eventos de que
trata o art. 1º ficam obrigados a requerer por escrito:

I - policiamento da Polícia Militar nas proximidades do evento;
II - alvará emitido pelo Juizado da Infância e da Juventude quando

necessário.
Art. 3º - Deverá haver no local do evento:
I - detectores de metal;
II - um banheiro feminino e um masculino para cada cem

participantes;
III - uma ambulância de plantão para cada dez mil participantes.
Art. 4º - Deverão constar nos ingressos o nome dos realizadores,

dos organizadores e do responsável técnico bem como normas de
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segurança.
Art. 5º - Deverá ser distribuído no local do evento material contendo

informações sobre o uso indevido de álcool e de drogas.
Art. 6º - Os eventos de que trata esta lei terão a duração máxima de

doze horas e trinta minutos.
Art. 7º - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às

seguintes sanções:
I - multa;
II - suspensão do evento;
III - interdição do local do evento.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.931/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, a proposição em epígrafe
“dispõe sobre o pagamento mensal às organizações da sociedade civil
conveniadas ao Estado para prestação de serviço na área de direitos
humanos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 15/12/2007, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer 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
A proposição em análise pretende obrigar o Poder Executivo a

efetuar o repasse de recursos financeiros às organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos que prestem serviços na área de
direitos humanos até o terceiro dia útil de cada mês.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscips - são entidades de direito privado
sem fins lucrativos que exercem atividade de interesse público e se
relacionam com o Estado por meio de termo de parceria, que é o
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instrumento de cooperação entre as partes para o alcance de metas
definidas no ajuste. Se a entidade particular atende aos requisitos
objetivos estabelecidos na Lei nº 14.870, de 2003, poderá ser
qualificada como Oscip pela Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – Seplag. Uma vez obtido o certificado de qualificação, a
organização particular habilita-se a firmar termo de parceria com o
Estado e a receber recursos orçamentários que propiciem a
consecução do fim público correspondente. A parceria que se
estabelece entre essas organizações não governamentais e o poder
público é manifestação de um dos objetivos básicos da administração
pública, que é o fomento à iniciativa privada de interesse coletivo.

As Oscips são entidades do chamado terceiro setor, que abrange
um conjunto de organizações privadas sem fins econômicos, que
atuam em áreas de interesse social nas suas mais variadas formas,
entre as quais a promoção dos direitos humanos (atividade descrita no
inciso XI do art. 4o da Lei no 14.870, de 2003).

De acordo com a sistemática legal em vigor, os créditos
orçamentários assegurados às Oscips serão liberados de acordo com
o cronograma de desembolso e as demais disposições previstas no
termo de parceria, observado o disposto em decreto (§ 1o do art. 13 da
Lei no 14.870, de 2003, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no

17.349, de 2008).
Dessa forma, apesar da preocupação do autor da proposta com as

entidades qualificadas como Oscips cujos objetivos sociais consistam
na promoção dos direitos humanos, a liberação dos recursos
financeiros deverá obedecer ao cronograma previsto no termo de
parceria, que é o instrumento adequado para esse fim.

Nesse aspecto, esclareça-se que o Decreto no 43.749, de 2004, que
regulamenta a Lei no 14.780, estabelece, em seu art. 10, que a
liberação de recursos financeiros necessários à execução do termo de
parceria se fará em conta bancária específica aberta em banco a ser
indicado pelo órgão estatal parceiro, obedecendo essa liberação ao
cronograma de desembolso previsto no termo de parceria, salvo se
autorizada sua liberação em parcela única.

Dessa forma, não há que se falar em fixação de data para o repasse
de recursos, uma vez que isso contraria a própria sistemática das
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Oscips, no que toca à celebração de termos de parceria com o poder
público, podendo, aliás, ensejar dificuldades na gestão administrativa
e financeira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1.931/2007.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.141/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo tornar obrigatória a comunicação ao consumidor do
lançamento negativo do seu nome em registros de bancos de dados,
cadastros de consumidores e serviços de proteção ao crédito, por
carta registrada na modalidade Aviso de Recebimento - AR.

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.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte exarou o seu parecer pela aprovação do projeto, com
essa emenda.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta pretende assegurar que qualquer cidadão

seja efetivamente notificado, por escrito, antes de ter seu nome
lançado em serviços de proteção ao crédito e assemelhados.

O autor, em sua justificação, reconhece que, de fato, o Código de
Defesa do Consumidor já estabelece que mencionada comunicação
deverá ser feita por escrito. Todavia, essas entidades remetem carta,
na modalidade simples, ao cidadão real ou supostamente
inadimplente. Ocorre que essa carta pode se extraviar, ser remetida a
endereço fictício, quando o cidadão é vítima de estelionato, etc. Em
suma, podem ocorrer várias hipóteses de casos fortuitos que
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acarretam óbices à efetiva, tempestiva e pretendida comunicação.
A Comissão de Constituição e Justiça constatou que a matéria se

insere no âmbito da competência legislativa concorrente. A União já
editou a norma geral, consubstanciada no Código de Proteção e
Defesa do Consumidor. Compete, agora, aos Estados, de forma
residual, suplementar, pormenorizar o Código, com o propósito de
tornar sua aplicação mais efetiva, nos pontos em que ele não
apresenta densidade suficiente para tal. No presente caso, o Código
estabelece apenas que a mencionada comunicação deve ser feita por
escrito, e o projeto de lei ora em análise – norma suplementar –
pormenoriza, estabelecendo que essa comunicação por escrito deve
se dar por carta registrada na modalidade AR. A Comissão aproveitou
a oportunidade para apresentar a Emenda nº 1, que visa uniformizar a
legislação relativa às penalidades, a qual acolhemos.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte considerou
a proposição oportuna, por razões já mencionadas.

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,
estando em um pólo os serviços de proteção ao crédito e
assemelhados e, em outro pólo, os cidadãos. 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.

Por outro lado, a carta registrada na modalidade AR não deixa de ter
uma repercussão financeira para a sociedade. O seu custo é de
R$6,10 por unidade, que entendemos ser baixo e amplamente
compensado pelo fato de praticamente eliminar o risco de um cidadão
vir a ter o seu nome lançado negativamente em serviços de proteção
ao crédito e assemelhados, sem o seu prévio conhecimento. A relação
econômica custo/benefício para a sociedade é, assim, ótima.

Ademais, lembramos ser ponto pacífico que essa comunicação seja
feita por escrito, o que já ocorre na prática. Entretanto, essa
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comunicação, como é feita hoje, é unidirecional, estando, então,
sujeita a falhas. Assim, é necessária a comunicação, no sentido
inverso, do cidadão ao serviço de proteção ao crédito, de que ele ficou
ciente de que o seu nome está prestes a ser lançado negativamente.
Esta é a vantagem do AR. Somente com essa comunicação, os
serviço de proteção ao crédito terão a certeza de que o cidadão foi
informado e teve a oportunidade de tomar as providências que se
fizerem necessárias, podendo, então, fazer o respectivo lançamento
negativo.

Entretanto, o projeto estabelece que o AR seja devidamente
assinado pelo consumidor. Ocorre que essa modalidade de serviço -
AR - tem uma formatação que prescinde da assinatura específica do
consumidor. Ele exige, outrossim, a assinatura do recebedor e a sua
identificação. Recebedor seria uma pessoa que tem acesso ao
consumidor - por exemplo, o porteiro de um prédio – e que se
responsabilizaria por encaminhar o objeto do AR - neste caso, a carta
registrada – ao destinatário, no caso, ao consumidor. Para sanar esse
lapso, apresentamos a Emenda nº 2 na conclusão da presente peça
opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.141/2008, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a seguinte Emenda nº 2.

EMENDA Nº 2
Substitua–se, no art. 2º, o termo “consumidor” pelo termo

“recebedor”.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.230/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº
2.230/2008 “torna obrigatória a disponibilização de serviço gratuito de
teleatendimento pelas empresas que mantenham serviço de
atendimento ao cliente”.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/4/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação
A proposta em epígrafe, nos termos do seu art. 1º, obriga as

empresas de grande porte que atuam no Estado e mantêm serviço de
atendimento ao cliente – SAC – a disponibilizar serviço gratuito de
teleatendimento.

Consoante seu art. 2º, o disposto na proposta aplica-se também às
instituições, empresas e fundações, quer públicas, quer privadas. O
art. 3º, por sua vez, diz que a futura lei poderá ser regulamentada para
garantia de sua fiel execução.

Segundo o autor da proposta, é dever das empresas oferecer aos
clientes uma linha telefônica de acesso gratuito para atender às suas
reivindicações e prestar-lhes esclarecimentos. Entende, ademais, que
não faz sentido o consumidor se ver obrigado a pagar por ligação
telefônica de teleatendimento, sobretudo porque, muitas vezes, o
tempo necessário para o atendimento é lento e permeado por
“incessantes propagandas de produtos ou serviços” ofertados pelas
empresas.

Do ponto de vista formal, não há óbice à tramitação da matéria, a
qual se encontra inserida no campo da competência suplementar
estadual, conforme se infere do art. 24 da Constituição da República.
Além do mais, a iniciativa legislativa está franqueada a qualquer
parlamentar, à vista do disposto no art. 66 da Constituição do Estado.

No que tange ao conteúdo, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição
da República atribui ao Estado o dever de promover, na forma da lei, a
defesa do consumidor.

Por seu turno, a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor), dando concretude ao comando
constitucional, fixou vários dispositivos que asseguram ao consumidor
o direito de se informar sobre o que compra. No art. 6º, por exemplo,
fica estatuído que é direito básico do consumidor a informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
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especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade e preço bem como sobre os riscos que apresentem. O art.
8° da mesma lei determina que os produtos e serviço s colocados no
mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança
do consumidor, exceto os considerados normais e previsíveis em
decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores,
em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas
a seu respeito. O art. 31 diz que a oferta e a apresentação de
produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras,
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia,
prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os
riscos que apresentam à saúde e à segurança do consumidor.

Esses e outros dispositivos do referido Código confirmam a
importância de informar, de maneira adequada, o consumidor.
Entretanto, é preciso atentar para o impacto que medidas como a que
ora se examina causam na realidade social. Afinal, o art. 170 da
Constituição da República estabelece que a ordem econômica se
funda, entre outros princípios, no da livre iniciativa.

O serviço de teleatendimento envolve custos que serão suportados
pelo empreendedor privado. Se, por um lado, é possível, à luz do
princípio da função social da propriedade e em benefício da proteção
ao consumo, obrigar as organizações particulares a suportar
determinadas despesas, por outro lado deve haver muita prudência na
sua fixação, para não onerar pesadamente os investimentos feitos no
País. O excesso de exigências legais, muitas delas gerando gastos,
pode não só provocar elevação de preços de produtos e serviços, mas
também causar retração das atividades econômicas e, em
conseqüência disso, desemprego.

Mesmo que se diga que a proposta em epígrafe tem abrangência
restrita, esse argumento não pode ser negligenciado. Afinal, ela
contribui para a formação de precedentes que, repetidos em larga
escala, haverão de produzir impacto considerável na ordem
econômica não só do Estado, mas também do País.

Em sistemas jurídicos que asseguram a livre iniciativa, às empresas
que pretendem se destacar no mercado, atendendo de forma
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exemplar o consumidor, incumbe fazer os investimentos que julgarem
necessários para oferecer um bom atendimento. O Estado não deve
chegar ao ponto de substituir o empreendedor privado nas suas
obrigações empresariais.

Somente aspectos do fornecimentos de bens e serviços ligados à
segurança negocial é que justificam intervenções legislativas onerosas
para os fornecedores. Em razão disso, sugerimos que seja dosada a
abrangência da regra central da proposta em exame. Afigura-se mais
razoável obrigar as empresas a criar o teleatendimento gratuito
apenas se elas não dispuserem, na localidade onde atuam, de
escritórios para atendimento “in loco” do consumidor.

Ademais, não há, na proposta em exame, uma definição do que seja
empresa de grande porte, conceito este que precisa alinhar-se ao que
dispõe a legislação federal sobre o assunto, pois que o direito
comercial ou empresarial, nos termos do art. 22 da Constituição da
República, é matéria de competência privativa da União. Assim, a
proposta também merece reparos, para o que nos valemos do
conceito de empresa de grande porte veiculado na Lei Federal nº
10.165, de 27/12/2000, a qual altera a Lei nº 6.938, de 31/8/81, que
dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. É
bom lembrar que o conceito plasmado na referida lei já foi utilizado
nesta Assembléia Legislativa em outras oportunidades, como à época
da discussão e da votação da Lei nº 14.940, de 29/12/2003, que
instituiu 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.

Por outro lado, a redação do art. 2º do projeto em exame traz a
dificuldade de se precisarem os tipos de sociedades ou entidades
também abrangidas pela lei. Em se tratando de associações ou
sociedades sem fins lucrativos, a medida é exacerbada, contrariando
o princípio da razoabilidade, inserto no § 1º do art. 13 da Constituição
do Estado. É possível que a despesa acarretada pela medida
proposta inviabilize o trabalho de muitas instituições cujo propósito
não é produzir lucros para eventuais associados, mas contribuir
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socialmente, por meio de ações de caráter filantrópico.
No que tange às entidades públicas, a situação é semelhante. Além

de faltar-lhes o intuito lucrativo, são elas custeadas com recursos do
erário. Nesses casos, há uma série de fatores a serem ponderados,
sendo que o principal deles relaciona-se, igualmente, ao custo do
serviço, que pode ser majorado em razão da obrigação contida na
proposta. Os serviços públicos são essenciais.

De outra parte, a criação de obrigações para órgãos ou entidades da
administração indireta estadual, justamente porque interfere na sua
estruturação, é matéria que fica como de iniciativa privativa do
Governador do Estado, à vista do disposto na alínea “e” do inciso III
do art. 66 da Constituição mineira.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.230/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a disponibilização de serviço gratuito de

teleatendimento pelas empresas que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas de grande porte que desempenham atividades

no Estado e não mantêm escritórios para atendimento “in loco” ao
consumidor ficam obrigadas a disponibilizar serviço gratuito de
teleatendimento.

Parágrafo único - Entende-se por empresa de grande porte a pessoa
jurídica ou o empresário, assim definido na Lei Federal nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, que tiver receita bruta anual superior a
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 2º 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 epígrafe
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visa autorizar o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg -, com destinação dos recursos dessa alienação à área de
saúde do Instituto.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substituto nº 1,
com as Emendas nºs 1 e 2. Agora, a matéria retorna a este órgão
colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos dos
arts. 102, VII e 189, do Regimento Interno. Em atendimento ao § 1º do
referido art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.959/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg - a alienar os seguintes imóveis:

1 - uma área com 50.416m², situada no lugar denominado Fazenda
do Bom Jesus, no Município de Contagem;

2 - oito lotes na Quadra A e dois na Quadra B, com área total de
4.120m², localizados no Município de Betim;

3 - 22 salas, com área total de 808,95m², no 18º pavimento do
Edifício Caxias–Condomínio, localizado na Avenida Amazonas, nº
115, Centro, no Município de Belo Horizonte;

4 - dois terrenos contíguos, com área total de 554.216,45m²,
situados no lugar denominado Fazenda Vargem do Betim, no
Município de Betim.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, os recursos
provenientes da alienação desses imóveis serão aplicados nas áreas
de saúde do Ipsemg, especialmente na melhoria das condições de
funcionamento do Hospital Governador Israel Pinheiro, o que vem ao
encontro do interesse da população mineira, em especial dos
servidores estaduais.

Cabe ressaltar ainda que o art. 2º prevê a realização de avaliação
prévia e licitação por comissão a ser designada pelo Presidente do
Instituto.

A autorização de que trata o projeto decorre de exigência enunciada
no art. 18 da Constituição do Estado; no art. 17, 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
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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 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°

1.959/2007, no 2° turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Elisa Costa - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.959/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - Ipsemg - a alienar os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência  dos  Servidores do Estado

de Minas Gerais - Ipsemg - autorizado a alienar os seguintes imóveis:
I - uma área com 50.416m² (cinqüenta mil quatrocentos e dezesseis

metros quadrados), situada no lugar denominado Fazenda do Bom
Jesus, no Município de Contagem, registrada sob o nº 45.810, no
Livro nº 2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Contagem;

II - imóvel na Quadra A, constituído pelos lotes nº 1, com área de
495m² (quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados), nº 2, com
área de 420m² (quatrocentos e vinte metros quadrados), nº 3, com
área de 410m² (quatrocentos e dez metros quadrados), nº 4, com área
de 408m² (quatrocentos e oito metros quadrados), nº 5, com área de
405m² (quatrocentos e cinco metros quadrados), nº 6, com área de
400m² (quatrocentos metros quadrados), nº 7, com área de 397m²
(trezentos e noventa e sete metros quadrados) e nº 8, com área de
395m² (trezentos e noventa e cinco metros quadrados); e, na Quadra
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B, os lotes nº 1, com área de 430m² (quatrocentos e trinta metros
quadrados), e nº 2, com área de 360m² (trezentos e sessenta metros
quadrados), totalizando a área de 4.120m² (quatro mil cento e vinte
metros quadrados), localizada no Município de Betim, registrada sob a
matrícula nº 12.438, a fls. 7 do Livro 3-N, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Betim;

III - 22 salas, nºs 1.801 a 1.822, no 18º pavimento do Edifício
Caxias–Condomínio, localizado na Avenida Amazonas, nº 115,
Centro, no Município de Belo Horizonte, com área total de 808,95m²
(oitocentos e oito vírgula noventa e cinco metros quadrados),
registradas, respectivamente, sob os nºs 7.594 a 7.615, no Livro 2 do
Cartório do 4º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte;

IV - imóvel com área total de 554.216,45m² (quinhentos e cinqüenta
e quatro mil duzentos e dezesseis vírgula quarenta e cinco metros
quadrados), constituído por dois terrenos contíguos, localizados em
local denominado Fazenda Vargem do Betim, no Município de Betim,
registrados sob os nºs 82.949 e 82.950, no Livro 2 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos
imóveis relacionados no “caput” deste artigo serão destinados às
áreas de saúde do Ipsemg, especialmente na melhoria das condições
de funcionamento do Hospital Governador Israel Pinheiro.

Art. 2º - As alienações de que trata esta lei serão precedidas de
avaliação e licitação a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 486/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 486/2007, de autoria do Deputad o 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, 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
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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° 486/2007
Proíbe a cobrança de consumação mínima por fornecedor de

produto ou serviço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica vedada a cobrança de consumação míni ma por

fornecedor de produto ou serviço.
Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeita o infrator às

penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 1 1 de setembro de
1990.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 714/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 714/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que oficializa no Estado de Minas Gerais o Hino à Negritude, 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° 714/2007
Torna oficial no Estado o Hino à Negritude.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica oficializado no Estado o Hino à Negr itude, de autoria do

Professor Eduardo de Oliveira, registrado sob o n° 137, a fls. 74 do
Livro 17, na Escola Nacional de Música da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, e com letra constante no Anexo desta lei.

Parágrafo único - O Hino à Negritude deverá ser entoado nas
solenidades oficiais relacionadas com a raça negra.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)
Hino à Negritude

(Cântico à Africanidade Brasileira)
Letra e música: Professor Eduardo de Oliveira
Sob o céu cor de anil das Américas
Hoje se ergue um soberbo perfil.
É u’a imagem de luz
Que, em verdade, traduz
A história do negro no Brasil.
Este povo, em passadas intrépidas,
Entre os povos valentes se impôs!
Com a fúria dos leões
Rebentando grilhões
Aos tiranos se contrapôs!

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói nos combates se fez,
Pois que as páginas da História
São galardões aos negros de altivez!
(Refrão)

II
Levantando no topo dos séculos,
Mil batalhões viris sustentou
Este povo imortal
Que não encontra rival,
Na trilha que o amor lhe destinou.
Belo e forte, na tez cor de ébano,
Só lutando se sente feliz.
Brasileiro de escol
Luta de sol a sol
Para o bem de nosso País.



669

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói nos combates se fez,
Pois que as páginas da História
São galardões aos negros de altivez!
(Refrão)

III
Dos Palmares, os feitos históricos
São exemplos da eterna lição
Que, no solo tupi,
Nos legara Zumbi,
Sonhando com a libertação.
Sendo filhos também da mãe África,
Aruanda dos Deuses da Paz.
No Brasil, este axé
Que nos mantém de pé
Vem da força dos Orixás.

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
Quem herói nos combates se fez,
Pois que as páginas da História
São galardões aos negros de altivez!
(Refrão)

IV
Que saibamos guardar estes símbolos
De um passado de heróico labor.
Todos numa só voz,
Bradam nossos avós:
Viver é lutar com destemor!
Para frente marchamos impávidos
Que a vitória nos há de sorrir.
Cidadãs, cidadãos,
Somos todos irmãos
Conquistando o melhor porvir!

Bis
Ergue a tocha no alto da glória
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Quem herói nos combates se fez,
Pois que as páginas da História
São galardões aos negros de altivez!
(Refrão)

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.203/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.203/2007, de autoria do Deput ado Paulo

Guedes, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de
informações sobre a vida escolar dos alunos regularmente matriculados
nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou privada no Estado
aos pais ou responsáveis legais, 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° 1.203/2007
Altera a Lei n° 15.455, de 12 de janeiro de 2005, q ue estabelece

normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII do art. 12 da Lei
Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que es tabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 15.455, de 12 de janeiro de 2005,

o seguinte art. 4°-A:
“Art. 4°-A - Os estabelecimentos de ensino fundamen tal 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. 2° - A ementa da Lei n° 15.455, de 2005, passa  a ser:
“Estabelece normas para o cumprimento do disposto nos incisos VII e
VIII do art. 12 da Lei Federal n° 9.394, de 20 de d ezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá
outras providências.”.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.431/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.431/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Diamantina 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° 1.431/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Diamantina 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

Diamantina imóvel constituído de terreno edificado, com área de
1.416,41m² (mil quatrocentos e dezesseis vírgula quarenta e um
metros quadrados), situado naquele Município e registrado sob o n°
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” destina-se à
implantação de um centro cultural.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.440/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.440/2007, de autoria do Deput ado Dalmo

Ribeiro Silva, que altera a Lei n° 16.322, de 4 de setembro de 2006, e
dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, n a 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° 1.440/2007
Autoriza o Município de Frutal a dar ao imóvel de que trata a Lei n°

16.322, de 4 de setembro de 2006, a destinação que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Município de Frutal autorizado a d estinar o imóvel de

que trata a Lei n° 16.322, de 4 de setembro de 2006 , para a
construção de habitações populares.

Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 16.322, de  2006, reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.680/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.680/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que altera a Lei n° 16.669, de 8 de janei ro de 2007, que
estabelece normas para a adoção de material didático-escolar pelos
estabelecimentos de educação básica da rede particular e dá outras
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do  vencido no 1°
turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.680/2007
Altera a Lei n° 16.669, de 8 de janeiro de 2007, qu e 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. 1° - O art. 2° da Lei n° 16.669, de 8 de janei ro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° - O estabelecimento de ensino divulgará, d urante 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. 2° - Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 16 .669, de 2007, o
seguinte parágrafo único:

“Art. 6° - (...)
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. 3° - Fica revogado o art. 7° da Lei n° 16.669,  de 2007.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.686/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.686/2007, de autoria do Deput ado Domingos

Sávio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição da Barra de Minas 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° 1.686/2007
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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conceição da Barra de Minas imóvel constituído de terreno edificado,
com área de 598,50m² (quinhentos e noventa e oito vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado na Rua São José, naquele Município, e
registrado sob o n° 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” destina-se à
construção de uma casa de música.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Antônio Carlos Arantes.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/6/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Gustavo Valadares, notificando o falecimento do Sr.

Cláudio Waldete Coelho dos Santos, ocorrido dia 6/6/2008, na cidade
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de Berilo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Domingos Sávio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 230/2008
(encaminhando processos relativos a terras devolutas rurais a serem
legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -,
do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.485 a 2.491/2008
- Projeto de Resolução nº 2.492/2008 - Requerimentos nºs 2.584 a
2.586/2008 - Comunicações: Comunicação do Deputado Gustavo
Valadares - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento.

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

Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Às 14h3min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1ª Parte

1ª Fase (Expediente)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Inácio Franco, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 230/2008

Belo Horizonte, 9 de junho de 2008
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 e no inciso II

do § 9° do art. 247 da Constituição do Estado, enca minho a Vossa
Excelência, para exame e aprovação dessa Egrégia Assembléia
Legislativa, os processos rurais, com relação nominal, localização,
município e área, a serem alienados ou concedidos pelo Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais – ITER.

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

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
* - A tabela referente a “Relação imóveis rurais área superior a

100,00ha” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14.6.2008.
- 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 de junho de 1993.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), prestando
informações relativas aos Projetos de Lei nºs 2.256 e 2.298/2008, em
atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos
respectivos projetos.)

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.208/2008 , da Comissão
de Política Agropecuária.



678

Do Sr. José Raimundo Delgado, Prefeito Municipal de Santa Luzia,
solicitando o apoio desta Casa a fim de que sejam mantidos os
repasses de verbas para o Sesc. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.349/2007 e
2.343/2008, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (-
Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. Márcio L. Murta Kangussu, Diretor de Operação Norte da
Copasa-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
1.895/2008, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Shelley de Souza Carneiro, Secretário Adjunto de Meio
Ambiente, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
725/2007, em atenção a pedido da Comissão de Meio Ambiente. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 725/2007.)

Do Sr. Francisco Eustáquio Rabello, Presidente da Associação dos
Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais - Adepolc-MG -,
agradecendo o apoio da Presidência desta Casa à proposição, em
tramitação no Congresso Nacional, que estabelece o retorno das
autoridades policiais à carreira jurídica.

Da Sra. Maria Karla Batista, Superintendente de Relações
Institucionais da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -,
comunicando que a consulta pública programada para o dia
12/6/2008, em Uberlândia, foi cancelada e que os interessados em se
manifestar quanto à qualidade dos serviços prestados pela Cemig
Distribuição S.A. poderão fazê-lo por meio de intercâmbio de
documentos. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH -, agradecendo a
participação da Presidência desta Casa em reunião do Conselho
Consultivo dessa entidade e apresentando propostas de modificação
da legislação e de ação parlamentar. (- À Comissão de Turismo.)

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:
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PROJETO DE LEI Nº 2.485/2008
Dispõe sobre o teor de enxofre no diesel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica limitada a 20 ppm (partículas por milhão) a emissão de

enxofre proveniente do diesel comercializado no Estado de Minas
Gerais.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a fiscalização do disposto nesta
lei, na forma a ser determinada quando de sua regulamentação.

Art. 3º - O descumprimento desta lei sujeitará o infrator às sanções
impostas pelo Poder Executivo.

Art. 4º - Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
que se proceda às adaptações necessárias ao cumprimento desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: A proposta em causa é de suma importância, pois tem

como objetivo garantir à população que habita o nosso Estado e
àqueles que por aqui passam, uma melhor qualidade do ar que
respiram.

A Constituição Federal no art. 23 reza: “É competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - proteger
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas”.

Constatamos que o consumidor é a principal vítima da má qualidade
do diesel que atualmente lhe é oferecido, sobretudo por desconhecer
os malefícios advindos de seu uso. Esse tema tem sido debatido por
várias organizações ligadas ao meio ambiente, inclusive com a
participação de autoridades de todas as esferas de poder. Dessas
discussões tem-se como resultado o clamor por providências
urgentes, dada a gravidade da situação. O silêncio não pode ser
tolerado.

Segundo estudos, o diesel comercializado no País é a principal fonte
da poluição urbana, matando milhares de pessoas por ano.
Entendemos que não há que se falar em economia no investimento
tecnológico ou dificuldades na implementação dessa tecnologia
quando milhares de vidas estão em risco.

Quando comparamos o teor de enxofre presente no diesel nacional
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com os de outros países verificamos uma discrepância assustadora:
enquanto aqui convivemos com uma taxa de cerca de 500 ppm em
regiões metropolitanas, temos nos Estados Unidos uma taxa de 15
ppm e no Japão 10ppm. Devemos nos espelhar em bons e factíveis
exemplos internacionais para que o desenvolvimento do nosso país
não esteja presente somente nos discursos.

A preservação das condições ideais de meio ambiente, de modo a
propiciar boas condições de vida à população, exige das autoridades
públicas ações efetivas no combate às diferentes formas de poluição
ambiental.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.486/2008
Declara de utilidade pública o Lar de Idosos Padre Melquíades.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar de Idosos Padre

Melquíades, com sede na Avenida E, nº 525, no Município de
Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2008.
Doutor Viana
Justificação: O Lar de Idosos Padre Melquíades, com sede na

Avenida E, nº 525, no Município de Contagem, é uma organização
social de interesse público, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, que visa essencialmente à proteção e ao amparo dos
idosos no âmbito do Município de Contagem.

Essa entidade tem por objetivos amparar e assistir o idoso em
situação de risco pessoal e social, principalmente nas questões
relativas à saúde; integrar socialmente o idoso à sociedade de forma
ampla; proporcionar o lazer em todas as suas modalidades;
possibilitar o acesso e garantir melhores condições de saúde com
tratamentos específicos, reintegrar o idoso ao seio da família, entre
outros objetivos.
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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 2.487/2008
Declara de utilidade pública a Associação Cristã Shekinah, com

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

Cristã Shekinah, também denominada A.C.S., com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2008.
Vanderlei Miranda
Justificação: A Associação Cristã Shekinah, também denominada

A.C.S., é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade
promover a pessoa humana e o bem-estar social, dedicando-se à
prática da assistência social, e de atividades relacionadas a cultura,
esporte, lazer e turismo, sem discriminação de ordem religiosa,
política, cor ou nacionalidade.

Diante do exposto, peço aos meus pares 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 2.488/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Radiodifusão do Bairro Letícia - ACRBL, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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

Comunitária de Radiodifusão do Bairro Letícia - ACRBL -, com sede
na Rua Emídio Furtado, 759, Casa 2, Bairro Letícia - Venda Nova.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: A entidade em epígrafe vem prestando relevantes
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serviços comunitários à região Norte e a Venda Nova e se for
declarada de utilidade pública terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho. Considerando que a entidade preenche
todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor para a obtenção
do título em questão, conto com o apoio dos nobres Deputados para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.489/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Conexão Vida o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação

Conexão Vida o imóvel constituído por uma área de 4,95ha, junto a
Unidade da Epamig, no Município de Arcos, no local Corumbá, imóvel
este onde funciona a referida Associação, sem fins lucrativos, com o
objetivo de recuperação e reinserção social de pessoas dependentes
de substâncias entorpecentes e outras.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento da sede da Associação Conexão Vida, onde a
comunidade vem desenvolvendo suas atividades, tendo nele realizado
benfeitorias e em cujas instalações pretende fazer reformas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2008.
Irani Barbosa
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 2.490/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Barbacena, o terreno que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede em
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Barbacena, na Rua Vigário Brito, nº 26, sala 3 - Centro, o terreno de
propriedade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
Fhemig -, no Município de Barbacena, com área de 61.000m2

(sessenta e um mil metros quadrados), registrado às fls 160v, do livro
A-17, sob o nº 19101, do Cartório Jero Oliva de Registro de Pessoas
Jurídicas, em Belo Horizonte, terreno este localizado junto ao Centro
Hospitalar Psiquiátrico, de Barbacena, fazendo confrontações com o
9º Batalhão de Polícia Militar.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção do Centro de Reintegração Social - CRS - em Barbacena.

Art. 2º - O imóvel de que trata o art. 1º reverterá ao Patrimônio da
Fhemig se, findo o prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

Condenados - Apac - com sede em Barbacena, é uma associação
devidamente constituída e sem fins lucrativos. O terreno que se lhe
pretende doar objetiva a construção do Centro de Reintegração Social
- CRS -, que irá abrigar os ex-detentos dos regime aberto, semi-aberto
e fechado. Essa iniciativa está de acordo com a política atual do
Governador do Estado e do Tribunal de Justiça, com o projeto Novos
Rumos.

Sem dúvida será uma medida efetiva de recuperação e reintegração
social desses recuperandos. Existem no Brasil, cem comarcas que já
possuem esse Centro para os recuperandos.

Solicito, portanto, dos nobres pares, 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 2.491/2008
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educativa Padre

Victor - Funcep -, no Município de Três Pontas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Cultural e
Educativa Padre Victor - Funcep -, com sede no Município de Três
Pontas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade

pública a Fundação Cultural e Educativa Padre Victor - Funcep -, com
sede no Município de Três Pontas, que se encontra em funcionamento
regular há mais de um ano e tem por finalidade estatutária a execução
de serviços de radiodifusão comunitária, com exclusivo escopo
educacional.

A referida Fundação dá oportunidade à difusão de idéias, elementos
de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade, além de
oferecer mecanismos para a formação e integração social,
estimulando o lazer, a cultura e o convívio social. Presta serviços de
relevante utilidade pública, integrando-os aos serviços de defesa civil,
quando necessário; bem como contribui para o aperfeiçoamento
profissional nas áreas de atuação dos jornalistas e radialistas, em
conformidade com as respectivas legislações profissionais vigentes.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.492/2008
Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referentes ao

exercício de 2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam aprovadas, nos termos do disposto no art. 62, XXII,

da Constituição do Estado, as contas do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais referentes ao exercício de 2007.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Comissão de Fiscalização Financeira
- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do § 1º do art.
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218 do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

Nº 2.584/2008, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja
formulado apelo ao Chefe do Executivo com vistas a que seja
regulamentada a Lei nº 16.260, de 2006, do ex-Deputado Ricardo
Duarte, que institui em nosso calendário oficial o dia 27 de junho como
o Dia Estadual do Cerrado e o Prêmio Guimarães Rosa. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 2.585/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Helibrás por seu 30º
aniversário. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.586/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Lions Clube de Pouso
Alegre por seu 47º aniversário e pela posse da nova diretoria, para o
período de 2008-2009. (- À Comissão do Trabalho.)

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado

Gustavo Valadares.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à realização do seminário legislativo “Minas de
Minas”.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Estão reabertos
os nossos trabalhos.

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 13, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2008
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Presidência do Deputado André Quintão
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Chamada dos alunos das escolas -
Agradecimentos especiais - Execução do Hino Nacional - Exibição de
vídeo - Palavras do Professor José Tarcísio Amorim - Palavras do
Professor Wanderley Chieppe Felippe - Palavras do Sr. Presidente -
Instalação da Sessão do Parlamento Jovem 2008 - Composição da
Mesa - Designação do Coordenador - Apresentação musical - Sessão
do Parlamento Jovem 2008 - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos
trabalhos - Leitura de relatórios e de propostas aprovadas nos grupos
de trabalho e apresentação de destaques - Votação do Documento
Final, salvo destaques - Discussão e votação dos destaques -
Discussão e votação de Novas Propostas - Entrega do Documento
Final - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Carlin

Moura.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Às 14h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Carlin Moura, 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.
Professor José Tarcísio Amorim, Assessor Especial da Reitoria da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas -,
representando o Reitor, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães;
Professor Wanderley Chieppe Felippe, Pró-Reitor de Extensão da
PUC Minas; Deputado Estadual Carlin Moura, membro da Comissão
de Participação Popular desta Casa; Sr. Alaôr Messias Marques
Júnior, Gerente-Geral da Escola do Legislativo; Professor Luís Flávio
Sapori, Chefe do Departamento e Coordenador do Curso de Ciências
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Sociais da PUC Minas; e a Exma. Sra. Haffa Maria Dias, Professora
do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais,
representando as escolas participantes do Parlamento Jovem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à realização da Sessão do

Parlamento Jovem 2008, projeto resultante da parceria entre a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, por intermédio da Escola do
Legislativo, e a PUC Minas, através do curso de Ciências Sociais.
Nesta sessão, estudantes de sete escolas de ensino médio da Capital
e do curso de Ciências Sociais da PUC Minas debaterão e votarão
propostas elaboradas por eles sobre o tema “Jovem e violência -
provocador ou vítima?”, cujo resultado será entregue ao poder público
por intermédio da Comissão de Participação Popular desta
Assembléia.

Chamada dos Alunos das Escolas
O locutor - Convidamos a tomar lugar no Plenário os membros do

Parlamento Jovem 2008: alunos do Colégio Frei Orlando, Unidade
Carlos Prates; do Colégio Frei Orlando, Unidade Alípio de Melo; do
Colégio Tiradentes, Unidade Gameleira; do Colégio Tiradentes,
Unidade Santa Teresa; do Colégio Loyola; da Escola Estadual Walt
Disney; da Escola Santo Tomás de Aquino; e do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas.

Agradecimentos Especiais
O locutor - Gostaríamos de agradecer o empenho das equipes das

escolas participantes do Parlamento Jovem, nas pessoas de seus
Diretores e professores supervisores: Profs. Jorge Luís Cascardo,
Cristiano Ruas e Ana Maria de Paula Lana Souza, do Colégio Frei
Orlando; Profªs. Ana Maria Martins Horta, Haffa Maria Dias e Cristiane
Fonseca, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais;
Profs. Maria Terezinha Campos Machado e Sérgio Porfírio, da Escola
Santo Tomás de Aquino; Profs. Sônia Magalhães e Cícero Soares da
Silva, do Colégio Loyola; Profs. Nívea Marilze Malta Fernandes e
Roberto Eustáquio de Carvalho Júnior, da Escola Estadual Walt
Disney.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional
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Brasileiro, acompanhando a gravação em vídeo do Coral da
Assembléia Legislativa sob a regência do maestro Guilherme
Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Exibição de Vídeo

O locutor - Assistiremos agora ao vídeo preparado pela TV
Assembléia sobre os trabalhos preliminares realizados neste ano
pelos participantes do Parlamento Jovem.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras do Professor José Tarcísio Amorim

Peço permissão para seguir o protocolo e cumprimentar todos os
presentes na pessoa de nosso anfitrião hoje, o Exmo Sr. Deputado
André Quintão, representando o Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho. O
Deputado André Quintão é Presidente da Comissão de Participação
Popular e coordenador dos trabalhos da reunião do Parlamento
Jovem 2008. Cumprimento também o Prof. Wanderley Chieppe
Felippe, Pró-Reitor de Extensão da PUC Minas; o Exmo. Deputado
Carlin Moura, membro da Comissão de Participação Popular; o Sr.
Alaôr Messias Marques Júnior, Gerente-Geral da Escola do
Legislativo; o Prof. Luís Flávio Sapori, Chefe do Departamento e
coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC Minas; a Profª
Haffa Maria Dias, do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas
Gerais, representando as escolas participantes do Parlamento Jovem.

Minha palavra será muito breve. Poucas coisas teriam impedido a
presença do Reitor da PUC aqui, hoje. Infelizmente, uma delas
aconteceu. Ele está recepcionando alguns Bispos do Regional Leste II
e, porque é o anfitrião, não pôde comparecer aqui, hoje. Mas pediu
que fossem transmitidos os seus cumprimentos a todos. Quanto às
questões ligadas à parceria da PUC com esta Casa, serão
mencionadas pelo Prof. Wanderley.

Queria fazer uma pequena introdução ao tema, para mostrar a
pertinência da questão levantada por vocês: “Jovem e violência -
provocador ou vítima?”.

Quando tomamos a raiz semântica da palavra “agredir”, verificamos
que o seu sentido original era “ad gaudium”, que significa ir em busca
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de alguma coisa com prazer. De repente nos sentimos impedidos e
frustrados. Queremos “agregare”, agregar aquilo que é um bem para a
nossa vida, e sentimo-nos frustrados porque não temos o que
precisamos. Em conseqüência, viria a agressividade, a agressão
como uma resposta à frustração; e, assim, a uma universidade parece
que o tema que vocês escolheram é bastante pertinente: o jovem
como provocador ou vítima da violência. O homem é produto do meio,
que é produto do homem. Cria-se sempre uma dialética, um círculo
vicioso. E, no mundo em que vivemos, criando tantas expectativas,
tantos desejos e tantas frustrações, será que, ao buscar o prazer, a
alegria, a participação temos encontrado frustração, disjunção das
pessoas, diminuição dos contatos humanos em nome de um grupo
cada vez mais atomizado e distante? E será que a agressividade não
poderia estar justificada, sob esse aspecto?

Com essa pequena mensagem e com profundo acolhimento e
alegria por podermos participar desse projeto, que é de todos nós, fica
o abraço carinhoso a todos os presentes.

Segundo o Cerimonial, eu deveria ter mencionado que a fala oficial
da Universidade, após as minhas escusas em nome do nosso Reitor,
será feita pelo Prof. Wanderley Felippe.

Palavras do Professor Wanderley Chieppe Felippe
Cumprimento o Deputado André Quintão, Presidente desta reunião,

e, na pessoa dele, todos os integrantes da Mesa, os professores das
escolas, os professores da PUC que coordenam esse projeto, nossos
monitores do curso de Ciências Sociais e todos os estudantes das
sete escolas que participaram do projeto Parlamento Jovem.

O Parlamento Jovem é um dos mais belos projetos de extensão que
temos na universidade, nessa ótima parceria com a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Há alguns anos, ele vem se
desenvolvendo com ótimos resultados. Há um entendimento muito
bom entre os parceiros e sabemos do interesse de ambas as partes
em bem desenvolver o projeto. De minha parte, fico extremamente
satisfeito, porque o projeto se realiza e vocês, estudantes que estão
aqui para esta reunião, vivenciam isso no dia-a-dia, na participação no
Parlamento Jovem, e realizam algo que desejaríamos que estivesse
ao alcance de toda a sociedade brasileira, que é a participação
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política de qualidade. Sabemos que grande parte dos brasileiros
infelizmente se limita a votar, a eleger seus representantes,
transferindo-lhes toda a responsabilidade. Há, geralmente, poucos
aplausos e muitas críticas. A maioria do nosso povo,
lamentavelmente, ainda não percebeu o que vocês já perceberam por
meio desse projeto: que é possível ter uma participação política
efetiva ao longo de todo o tempo. Vocês estão aqui com estudos
realizados, discussões feitas e propostas nas mãos. Vejo todos com
as propostas sobre a mesa. Isso é precioso. É uma experiência que
certamente levarão para o resto da vida. Nunca mais se esquecerão
de terem participado desse projeto, de terem estado aqui, na Casa do
povo, neste dia, nesta tarde.

Esperamos - a Assembléia, a Escola do Legislativo, a universidade -
que essa experiência renda muitos frutos na vida de vocês e que
possam continuar essa participação política, entendendo que ela se
faz por toda a sociedade. A construção democrática da nossa cidade,
do nosso Estado, do nosso país, que beneficia a coletividade, faz-se
com a participação de todos; caso contrário, prevalecem os interesses
dos grupos minoritários. Nós bem sabemos que é preciso nos
fazermos presentes diante das graves questões sociais que vivemos
em nosso país e no mundo. Posso dizer “nós” porque vocês agora já
têm um princípio de formação política, com a participação de muita
qualidade do nosso curso de Ciências Sociais, aqui representado por
seu coordenador, Prof. Luís Flávio Sapori, pelos professores que
trabalharam com vocês e pelos estudantes. Então, se nos
manifestamos, discutimos, fazemos propostas e acompanhamos a
vida política, os nossos representantes não se sentirão muito solitários
e com tanto peso nas costas. Essa responsabilidade será
compartilhada, e certamente podemos mudar muito o que está aqui.

Vocês escolheram um tema de alta significação, de alta pertinência,
que é “O jovem e a violência”. Ele precisa muito ser debatido pelo
nosso país afora. Parabenizo, então, todos os que participaram desse
projeto: o curso de Ciências Sociais, a Escola do Legislativo, todos os
Deputados, esta Casa, que acolheu e desencadeou o projeto, os
professores, os nossos monitores, que conduziram o trabalho, enfim,
todos que se dispuseram a participar.
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Se estão aqui, é porque algo os moveu. Vocês estão aqui porque
começaram a pensar que poderiam fazer alguma coisa, que poderiam
começar a construir o caminho da conquista da cidadania, que
começa em casa e na escola, na medida em que cada um se dispõe a
participar. Vocês gastaram algum tempo, tiveram de se dedicar a esse
trabalho e, por isso, estão de parabéns. Faço votos que tenham uma
sessão muito frutífera, que possam realmente apresentar aqui algo
que, posteriormente, possa ser levado à frente por esta Casa.
Parabéns. Muito obrigado a todos. Uma boa sessão.

Palavras do Sr. Presidente
Boa tarde a todos os integrantes do projeto Parlamento Jovem.

Cumprimento o Assessor Especial da Reitoria, nosso amigo Prof. José
Tarcísio Amorim, que representa o Reitor da PUC, D. Joaquim Giovani
Mol Guimarães, que, além de Reitor, é nosso guia espiritual, ético e
moral, a quem quero mandar um grande abraço. Cumprimento ainda o
Pró-Reitor de Extensão da PUC, Prof. Wanderley Felippe, assim como
meus companheiros, o Deputado Carlin Moura, membro efetivo da
Comissão de Participação Popular; o Deputado Alencar da Silveira Jr.;
o nosso Gerente-Geral da Escola do Legislativo, Alaôr Messias
Marques Júnior; todos os servidores da Assembléia Legislativa, das
suas várias áreas. Sem a participação competente e dedicada desses
servidores, o Parlamento Jovem não seria possível com tanto êxito.
Saúdo também o Chefe do Departamento e coordenador do curso de
Ciências Sociais da PUC Minas, meu companheiro de banco de
universidade, Prof. Luís Flávio Sapori, assim como a Profª. Haffa
Maria Dias, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Estendo os
cumprimentos a todos os demais integrantes e professores das
escolas que integram o projeto Parlamento Jovem.

É uma honra estar aqui representando o Presidente da Assembléia,
Deputado Alberto Pinto Coelho, a quem agradecemos também o
apoio constante nas atividades desenvolvidas pela Assembléia, o
projeto Parlamento Jovem e a Comissão de Participação Popular.
Rapidamente, lerei uma mensagem do Presidente. (- Lê:)

“Representar a Assembléia Legislativa nesta sessão do Parlamento
Jovem tem sido motivo de grande satisfação, dada a importância
fundamental que atribuímos à participação política da juventude. Já
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vem esta Assembléia Legislativa contribuindo com decisivas ações
nesse sentido, sendo, neste ano, uma das mais recentes a que
resultou no projeto Expresso Cidadania.

Foram envolvidos, nesse projeto, cerca de 20 mil alunos de escolas
públicas de todas as regiões do Estado, o que resultou na emissão de
quase 5 mil títulos eleitorais, além da conscientização dos jovens de
16 e 17 anos para a necessidade de sua participação no processo
democrático.

Realizado já há alguns anos, o Parlamento Jovem tem-se mostrado
uma excelente oportunidade para o público estudantil conhecer o
funcionamento do Legislativo, além de funcionar como um foro em
que suas sugestões são apresentadas e levadas em conta.

Mais de 500 alunos do Ensino Médio de duas dezenas de escolas
públicas e particulares formularam, nas demais edições do projeto,
cerca de 120 propostas, debatendo temas como: drogas, cotas para
minorias, redução da maioridade penal, ética na vida pública, além da
importante questão da política de educação, processo no qual nossos
jovens se vêem diretamente envolvidos. Desta vez, já vivenciando, há
alguns meses, um dos mais importantes aspectos da democracia
participativa, vêm os integrantes do Parlamento Jovem trabalhando o
tema ‘Jovem e violência: provocador ou vítima?’. Com a inestimável
participação do curso de Ciências Sociais da PUC Minas, os alunos
das diversas escolas já demonstram ter capacidade crítica diante das
teorias e práticas que envolvem politicamente toda a sociedade. São
idéias surpreendentemente maduras, que funcionarão como subsídios
para que se proponham nesta Casa leis de amplo alcance social e
que deverão ser acolhidas pela Comissão de Participação Popular,
que tenho a honra de presidir, esse precioso elo entre o Parlamento e
as necessidades expressas pelo cidadão. Agradeço, desde já, a
participação de cada um dos alunos do Colégio Frei Orlando,
Unidades Alípio de Melo e Carlos Prates; do Colégio Loyola; do
Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, Unidades Gameleira e Santa
Teresa; da Escola Estadual Walt Disney; da Escola Santo Tomás de
Aquino; e também dos alunos do curso de Ciências Sociais da PUC
Minas. São vocês os protagonistas na execução desse projeto. O
empenho de vocês na realização do Parlamento Jovem 2008 é de
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inestimável ajuda para a afirmação dos princípios democráticos e
republicanos entre nós.”

Para concluir, quero dizer que me sinto particularmente feliz nesta
abertura, porque tive a honra de acompanhar a formulação do projeto
do Parlamento Jovem, que é irmão gêmeo da Comissão de
Participação Popular, instalada nesta Casa em 2003. Lembro-me,
como se fosse hoje, de uma reunião que realizamos em nosso
gabinete, com as Profas. Bete Marques, Cristina Vilani, Regina - não
me lembro se a Dora estava - e Zé Márcio. Naquele momento, a idéia
do Parlamento Jovem começou a ser esboçada e desdobrada e
contava com a experiência que a Escola do Legislativo já desenvolvia
em suas parcerias com instituições de ensino da Capital e do interior.
Ano a ano, Prof. Sapori, vimos a experiência do Parlamento Jovem
aperfeiçoar-se.

Tivemos a experiência interiorizada - está aqui o Prof. Marcos - na
PUC Arcos. A cada ano, damos um passo adiante. No ano passado, o
Parlamento Jovem foi responsável por apresentar propostas ao Plano
Plurianual de Ação Governamental 2008-2011, para o governo de
Minas, na política de educação, na ampliação da escola integral em
Minas, na melhoria da alimentação escolar e extensão para o Ensino
Médio, criando uma ação de acompanhamento social nas escolas,
iniciando-se pelo programa Poupança Jovem. Isso além de outras
sugestões que se tornaram leis, porque o PPAG é uma lei
orçamentária das mais importantes, visto que abrange os mais de 50
projetos estruturadores do Estado.

Portanto, registramos nesse processo a qualificação, o ganho que
haverá na formação de vocês e os subsídios que nos serão
apresentados. O Parlamento Jovem tem incidência concreta na
formulação legislativa desta Casa. Hoje, momento em que as políticas
de juventude começam a tomar forma em nosso país, não podemos
abrir mão daquilo que já conquistamos, pois se acabou o tempo em
que fazíamos ou tentávamos fazer política pública para os jovens.

Hoje temos de construir políticas públicas em que o jovem seja
protagonista, em que ele tenha hora e vez e em que ele seja um
parceiro efetivo, principalmente da inclusão social daqueles jovens
que ainda não têm a oportunidade, como vocês, de integrar escolas
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de ensino médio ou mesmo de nível superior e participar de um
projeto tão exitoso como este.

Estendo aqui os nossos agradecimentos a toda a equipe da PUC
Minas. Os professores sabem que para mim também ela tem uma
dimensão toda especial, porque sou ex-aluno da Universidade
Católica, do curso de Serviço Social. Lá é a minha casa, onde passei
os melhores momentos da minha formação em todos os níveis. Todos
sabem o carinho que tenho pela PUC.

Hoje, estar aqui representando o Presidente da Assembléia em um
projeto coroado de êxito e recebendo, ao final, como Presidente da
Comissão de Participação Popular, junto com o meu companheiro
Deputado Carlin Moura, propostas objetivas para melhorar as políticas
de juventude em Minas Gerais é motivo de honra, emoção e muita
alegria. Parabéns a vocês. Que Deus ilumine os trabalhos, o futuro e o
presente de cada um. Muito obrigado.

Instalação da Sessão do Parlamento Jovem 2008
O Sr. Presidente - Declaro instalada a Sessão do Parlamento Jovem

2008.
O locutor - Gostaríamos de agradecer a ilustre presença dos

componentes desta Mesa de honra, a quem solicitamos a gentileza de
virem ocupar lugar no Plenário, para que possamos dar início à
sessão do Parlamento Jovem 2008.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a compor a Mesa Thales Torres Quintão,

coordenador do grupo Estatuto da Criança e do Adolescente, Direitos
e Deveres, aluno do 7º período do curso de Ciências Sociais da PUC
Minas; Isabela Nobre Souza, relatora desse grupo, aluna do Colégio
Frei Orlando; Bruna Aarão, coordenadora do grupo Violência no
Cotidiano, Família, Escola e Comunidade, aluna do 5º período do
curso de Ciências Sociais da PUC Minas; Roberta Cristina Pereira
Nascimento, relatora desse grupo, aluna da Escola Estadual Walt
Disney; Carla Regina de Miranda, coordenadora do grupo Formação
Profissional e Trabalho, um Projeto para o Futuro, aluna do 6º período
do curso de Ciências Sociais da PUC Minas; e Érica Andressa
Sampaio da Silva, relatora desse grupo, aluna do Colégio Tiradentes,
Unidade Gameleira.
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Designação do Coordenador
O Sr. Presidente - A Presidência convida a assumir a coordenação

dos trabalhos da Sessão do Parlamento Jovem 2008 o Exmo. Sr.
Davidson Thiago da Cruz, aluno do 6º período do curso de Ciências
Sociais da PUC Minas.

Apresentação Musical
O Coordenador - Convidamos os presentes a assistirem a uma

apresentação musical.
- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Ludovikus Moreira - Este é um pedaço do que foi o Expresso

da Cidadania, que levamos a 13 cidades-pólo de Minas, percorrendo
todo o Estado, em um trabalho de educação para a cidadania. Este foi
o trabalho teatral, pensando na necessidade de tirar o jovem da
apatia, daquela sua posição de achar que política não tem importância
e não mexe na vida. Esta é a função pedagógica e didática desta
apresentação musical. Muito obrigado.

Sessão do Parlamento Jovem 2008
O Coordenador (Davidson Thiago da Cruz) - Boa tarde. Daremos

início agora à sessão do Parlamento Jovem 2008, com a discussão e
a aprovação do documento final sobre o tema “Jovem e violência:
provocador ou vítima?”.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Coordenador - Gostaria de informar os presentes sobre a

dinâmica que seguiremos. O primeiro passo será a apresentação dos
relatórios aprovados nos grupos de trabalho, pelos respectivos
coordenadores e relatores, que disporão de 10 minutos para sua
exposição. Em seguida, teremos: apresentação das propostas
aprovadas nos grupos de trabalho; apresentação oral dos pedidos de
destaque; votação e aprovação por maioria simples do documento
final, salvo destaques; discussão, votação e aprovação por maioria
simples dos destaques; apresentação, discussão e votação de até
duas novas propostas por subtema, desde que subscritas por no
mínimo 20% dos votantes presentes; priorização das propostas
aprovadas, em número de cinco para cada subgrupo; e entrega do
documento final ao representante da Comissão de Participação
Popular da Assembléia Legislativa.
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Leitura de Relatórios e de Propostas Aprovadas nos Grupos de
Trabalho e Apresentação de Destaques

O Coordenador - A partir deste momento, os coordenadores e
relatores disporão, conjuntamente, de 10 minutos para relatarem o
processo de discussão nos grupos de trabalho.

- Procede-se à leitura de relatórios e de propostas aprovadas nos
grupos de trabalho e à apresentação de destaques.

Votação do Documento Final, salvo Destaques
O Coordenador - Vamos passar agora para a aprovação das

propostas em bloco. Aquelas propostas para as quais vocês não
apresentaram destaques serão votadas e aprovadas em bloco por
vocês. Em votação, as Propostas nº 1, 2, 7, 17, 18, 21, 23, 26 a 28 e
34. Quem for favorável à aprovação dessas propostas, para as quais
não foi apresentado destaque, levante o crachá. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado o documento final, salvo destaques.

Discussão e Votação dos Destaques
O Coordenador - Passaremos agora à discussão e votação dos

destaques.
- Procede-se à discussão e à votação dos destaques.

Discussão e Votação de Novas Propostas
O Coordenador - Passaremos à discussão das novas propostas.

Todas as propostas que estão com a Mesa foram apresentadas com
20% de assinaturas, portanto estão aptas para discussão.

- Procede-se à discussão e à votação de novas propostas.
Entrega do Documento Final

O Coordenador - Convido o Deputado André Quintão, Presidente da
Comissão de Participação Popular desta Casa, para receber o
documento aprovado.

- Procede-se à entrega do documento final ao Sr. Presidente, cujo
teor é o seguinte:

DOCUMENTO FINAL DO PARLAMENTO JOVEM-2008
O JOVEM E A VIOLÊNCIA: PROVOCADOR OU VÍTIMA?

SUBTEMA 1
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA: Direitos e Deveres

Propostas Priorizadas em Plenário:
1 - Implantação do ECA como matéria obrigatória, inicialmente, nas
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faculdades que oferecem curso de Direito e, posteriormente, nos
cursos relacionados à educação, buscando-se a atualização dos
profissionais das áreas.

2 - Divulgação do ECA por meio de cartilhas ou oficinas em escolas,
locais públicos, igrejas, etc., utilizando-se, quando possível,
campanhas de arrecadação - Natal sem Fome, Campanha do
Agasalho - como meio alternativo de divulgação.

3 - Criação de Ouvidorias da Juventude, para controlar a
aplicabilidade das leis existentes relacionadas à juventude (ECA), nas
áreas educacional, profissional e de segurança pública, o que
funcionará como uma porta aberta para a cidadania.

4 - Criação de projetos culturais, profissionalizantes e esportivos,
que incluam oficinas profissionalizantes de arte e palestras
educativas, aproveitando-se o espaço  das  quadras e dos centros
culturais das escolas estaduais de Minas Gerais - ou destinação de
verbas para a criação desses espaços nas escolas em que eles não
existem -, com a finalidade de promoção e fomento cultural para todos
os jovens, mas principalmente para atender àqueles que possuem
como único ponto de encontro o ambiente escolar, priorizando-se as
famílias das crianças e adolescentes atendidos nas atividades;
realização de pesquisa prévia para verificar a necessidade e o
interesse de cada escola na implementação do projeto e criação de
uma rede estadual de recrutamento de voluntários e profissionais,
como pedagogos, assistentes sociais e professores de teatro e
música, para trabalhar em tais projetos.

5 - Garantia de ampliação do investimento em atividades
sociopedagógicas dos centros de internação, com vistas à
reintegração efetiva do adolescente infrator na sociedade, e
fiscalização da aplicação do investimento em tais atividades.

Demais Propostas Aprovadas em Plenário:
6 - Revisão do ECA, com vistas a adequá-lo à sociedade atual e

corrigir falhas nele existentes, e modificação de seu art. 149, para
garantir que as crianças e os adolescentes tenham acesso menos
restrito a bens culturais disponíveis na sociedade.

7 - Oferta, para alunos dos ensinos médio e fundamental de escolas
estaduais e municipais, de cursos relacionados com as diversas áreas



698

de conhecimento, monitorados por alunos de graduação de
universidades particulares e públicas, com duração de seis meses e
realizados nos câmpus universitários ou nas escolas públicas,
dependendo de suas infra-estruturas e respectivas disponibilidades,
com direito a certificado de participação para os alunos com
freqüência de, no mínimo, 80% das oficinas e ainda para os
monitores, que contarão como estágio o tempo alocado nos cursos e
na execução de oficinas; dedução de um percentual nos impostos das
universidades, diretamente proporcional ao número de monitores,
como estímulo à oferta de tais cursos.

8 - Aumento do percentual do Orçamento do Estado para a
educação, visando melhorar a estrutura escolar e a qualificação dos
professores, reservada parte desses recursos para a valorização dos
profissionais da educação, por meio de elaboração de plano de
carreira para a classe, e criação de escolas de qualidade em locais
afastados de centros urbanos, em atendimento ao disposto no art. 4º,
parágrafo único, alínea “c”, do ECA, segundo o qual “a garantia de
prioridade compreende (...) preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas”.

9 - Fiscalização das escolas pela Secretaria de Educação, a fim de
garantir o cumprimento da lei que assegura a organização estudantil
autônoma por meio de grêmios e outras representações estudantis.

10 - Criação de um banco de idéias de políticas para a juventude,
para que jovens cidadãos possam fazer sugestões de proposições de
lei diretamente à Comissão de Participação Popular, trabalhando de
forma unificada com o Conselho da Juventude e com a Ouvidoria, não
ficando, assim, restrita sua participação por meio de entidade ou
organização da sociedade civil.

SUBTEMA 2
Violência no Cotidiano: Família, Escola e Comunidade

Propostas Priorizadas em Plenário:
11 - Ampliação do programa "Poupança Jovem" para todos os

alunos de ensino médio, com o objetivo de reduzir a evasão escolar e
a conseqüente exposição do jovem à criminalidade, com
recomendação do Estado aos Municípios para que adotem programa
semelhante.
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12 - Implantação e implementação, nas escolas de ensino
fundamental e médio do Estado, de equipes psicopedagógicas e
psicossociais que façam um trabalho em rede formal e rede
comunitária, em parceria com outras instituições sempre que se fizer
necessário, como, por exemplo, o Conselho Tutelar de Direitos, para
melhor atender e acompanhar crianças, adolescentes e jovens em
situação de risco ou vítimas de violência, formando, assim, jovens
mais protagonistas de uma sociedade cidadã.

13 - Incentivo, por parte do governo, à denúncia de atos de violência
e de abuso de autoridade e de poder cometidos por policiais civis e
militares contra a população, principalmente nas áreas de risco, e
maior rigor na punição de tais atos.

14 - Criação, pelo governo, de política de apoio financeiro aos
centros e casas de recuperação de jovens e adolescentes
dependentes químicos, e criação de centros estaduais de
recuperação.

15 - Aprovação, pela Assembléia Legislativa, de piso salarial para os
professores das escolas públicas compatível com o piso salarial das
escolas particulares, para que as escolas públicas tenham professores
qualificados e de dedicação exclusiva.

Demais Propostas Aprovadas em Plenário:
16 - Melhoria da infra-estrutura em todas as escolas particulares e

públicas de ensino médio, inclusive unidades militares e CTPMs, com
implantação de centros de formação profissionalizante adjuntos, que
atendam às carências profissionais e às atividades econômicas
regionais, aumentando-se o número de vagas nessas instituições, em
horários complementares.

17 - Implementação, pelo governo, de programa que compreenda a
realização de palestras, em escolas e espaços públicos, sobre
assuntos de diversas áreas, tais como saúde (doenças sexualmente
transmissíveis, gravidez e drogas), profissionalização, mercado de
trabalho, primeiro emprego, violência, meio ambiente, arte, cultura e
esporte, para conscientizar o jovem e a população sobre qualidade de
vida.

18 - Criação de políticas públicas voltadas para a educação da
família, incentivando sua participação nas atividades da escola, com
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vistas à integração da própria família e da comunidade e à prevenção
contra a violência doméstica.

19 - Criação de centros de assistência à comunidade, para
acompanhamento das famílias e apoio às pessoas que sofrem ou
sofreram algum tipo de violência, com profissionais capacitados
atuando na área, inclusive na reabilitação de jovens e adolescentes
com seqüelas geradas por violência doméstica.

20 - Implementação de políticas de capacitação de cidadãos e
profissionais para atuar como conselheiros de vítimas de abuso, e
ainda de jovens infratores que tenham acabado de cumprir medida
socioeducativa, evitando que regressem à criminalidade.

21 - Fiscalização, pela Secretaria Estadual de Educação, do
cumprimento, por parte das escolas públicas e particulares, da Lei da
Acessibilidade, que determina a adequação do espaço físico para as
pessoas com deficiência, de forma a garantir a inclusão do aluno com
deficiência.

Demais Propostas Aprovadas no Grupo de Trabalho:
22 - Melhoria do programa Escola Integral e ampliação dele para

todo o Estado, inserindo-se, nesse programa, o incentivo à prática de
atividades esportivas e culturais.

23 - Implantação, pela Secretaria de Educação do Estado, de uma
política de aproximação entre as escolas estaduais e os conselhos de
Direitos da Infância e do Adolescente, visando assegurar o
cumprimento do ECA.

24 - Vinculação do esporte à educação, com incentivo
governamental para todos os jovens praticarem esportes e com a
construção de quadras poliesportivas em praças públicas e a criação
de times e equipes, que teriam a obrigação de manter uma freqüência
e uma média escolares determinadas pelo governo e de dedicar
tempo para treinos e competições, mediante parceria com empresas
privadas, que patrocinariam os times, e divulgariam os campeonatos,
garantindo-se auxílio alimentação, transporte e saúde para o jovem.

25 - Fiscalização da verba destinada a abrigos, verificando sua
utilização na melhoria de vida dos hóspedes.

26 - Ampliação de sistemas prisionais alternativos, como as APACs,
que objetivem maior recuperação dos presos, atendendo, assim, à
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demanda existente para esses sistemas.
27 - Investimento em propagandas que apresentem o ECA à

sociedade, esclarecendo dúvidas da população sobre como se portar
frente ao não-cumprimento desse Estatuto.

SUBTEMA 3
Formação Profissional e Trabalho:

Um Projeto para o Futuro
Propostas Priorizadas em Plenário:

28 - Incorporação ou reforço, nas escolas estaduais de ensino
médio, de matérias cujo conteúdo é exigido pelo mercado de trabalho,
como redação, capacidade de expressão e matérias vinculadas à
informática.

29 - Criação, pelo governo estadual, de agência de estágios (para
jovens de 14 a 16 anos) e empregos (para jovens de 17 a 24 anos),
bem como de parcerias com a iniciativa privada, mediante incentivo
fiscal, visando à formação técnica e à inserção, no mercado de
trabalho, de jovens recém-formados no ensino médio, facilitando-se a
garantia do primeiro emprego.

30 - Integração entre as escolas e as agências de emprego, visando
a um melhor aproveitamento do potencial profissional dos alunos,
mediante análise de suas notas e avaliação das matérias pelas quais
demonstrem maior interesse.

31 - Formação, pelo Estado, de um banco de dados específico para
jovens, disponível para consulta pessoal e via internet, que, além de
trazer informação cultural e promover a integração dos jovens em todo
o Estado, possibilite a pesquisa sobre oportunidade de emprego e
cursos de formação profissional.

32 - Incentivo fiscal a clubes particulares que cedam espaço físico
para a realização de atividades de dança, esporte, trabalhos artísticos,
etc., promovidos pelo Estado.

Demais Propostas Aprovadas em Plenário:
33 - Criação, pelo governo, de atividades remuneradas para

adolescentes interessados em aprender técnicas de trabalho, em
tempo proporcional ao dedicado à escola, contanto que mantenham
notas acima da média estabelecida pela escola.

34 - Criação, pelo governo, de núcleos voltados para crianças e
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adolescentes em situação de risco, com atividades ligadas a
reciclagem, artes, reforço escolar, e ampliação dessas atividades para
a comunidade de pais, possibilitando uma aprendizagem conjunta e
facilitando a inserção no mercado de trabalho.

Demais Propostas Aprovadas no Grupo de Trabalho:
35 - Promoção de orientação vocacional, ministrada por profissionais

da área de psicologia, a partir da nona série, em escolas públicas e
privadas.

O Sr. Presidente - Parabenizo-os pela tarde exemplar de cidadania.
As atividades aqui realizadas foram acompanhadas ao vivo pela TV
Assembléia em 300 Municípios mineiros e serão retransmitidas
algumas vezes. Ressalto a qualidade dos debates, das polêmicas,
que, num trabalho coletivo, culminaram na elaboração deste
documento.

Estejam certos de que, como Presidente da Comissão de
Participação Popular, farei com que cada proposta seja devidamente
analisada. Enquanto vocês realizavam o debate, eu estava lendo,
estudando algumas propostas, que, com certeza, poderão ser
incorporadas ao processo de tramitação das Leis Orçamentárias,
particularmente ao Orçamento de 2009, bem como à revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental.

Sugerimos, como o fizemos no ano passado, que, após a análise
dessas propostas pela comissão, que a gente proceda a uma reunião
com um grupo de representação do Parlamento Jovem, para que cada
proposta, antes de finalizarmos o parecer, seja novamente discutida
de maneira democrática, até também para que haja compreensão por
parte de vocês daquilo que possa ser projeto, requerimento ou
emenda ao Orçamento, ao Plano Plurianual. Como vocês sabem, o
Orçamento e o Plano Plurianual são discutidos no segundo semestre.
Continuaremos essa mobilização durante os meses de julho, agosto e
setembro. Faremos contatos com os representantes e com os
coordenadores do projeto. Podem ter a certeza de que a contribuição
de vocês para a Assembléia Legislativa foi importante e será muito
bem aproveitada.

Despeço-me, mais uma vez, parabenizando a todos os estudantes,
professores, as escolas de ensino médio e a PUC Minas, grande
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protagonista nesse processo, juntamente com a Escola do Legislativo,
e todas as áreas da Assembléia que também apoiaram essa iniciativa.
Os integrantes da Comissão de Participação Popular, como disse na
abertura, estão muito felizes por ter um projeto institucional que, de
certa maneira, organiza um processo de participação altamente
qualificado. Não se trata de uma participação para sair no jornal uma
vez ou outra. É um projeto permanente, institucional, que já está na
sua 5ª edição, que veio para ficar e que, com certeza, já é exemplo
para todo o Estado e também para outras Assembléias Legislativas.

Parabéns. Na pessoa do Davidson, quero cumprimentar todos
vocês, relatores, coordenadores que conduziram, com mestria, esta
reunião de encerramento do Parlamento Jovem.

Vocês também estão convidados para a reunião especial de
segunda-feira, dia 9, destinada à realização do seminário “Minas de
Minas”. É um seminário aberto, que tratará da política de mineração
no Estado de Minas Gerais, no qual a questão ambiental, aliás, tem
grande relevância. Parabéns, viva o Parlamento Jovem de Minas
Gerais!

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos 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 9, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS NOMES PARA
COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM

21/5/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Arlen Santiago e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a
reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira
reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina
a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. O
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Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e convida
a Deputada Rosângela Reis para atuar como escrutinadora. Feita a
apuração dos votos, são eleitos por unanimidade, o Deputado Arlen
Santiago e a Deputada Rosângela Reis para os cargos de Presidente
e Vice-Presidente, respectivamente. A Deputada Rosângela Reis é
empossada no cargo de Vice-Presidente e em seguida empossa o
Deputado Arlen Santiago no cargo de Presidente, que, na
oportunidade, designa os relatores citados a seguir: em turno único,
as Indicações nºs 19 e 20/2008 (Deputada Rosângela Reis), 21 e
22/2008 (Deputado Ruy Muniz), 23/2008 (Deputado Carlin Moura) e
24/2008 (Deputado Arlen Santiago), devendo os indicados ser
argüidos publicamente, em reunião extraordinária. Registra-se a
presença do Deputado Ruy Muniz. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião, conforme edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago, Presidente - Carlin Moura - Rasângela Reis - Ruy

Muniz.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2008

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Délio Malheiros e Lafayette
de Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Elmiro Nascimento, 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: ofício do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (31/5/2008). Passa-se
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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 1.677/2007 (relator:
Deputado Ademir Lucas) na forma do vencido no 1º turno com as
Emendas nºs 1 a 3, apresentadas. O Projeto de Lei nº 1.943/2007, no
1º turno, é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Ivair Nogueira, aprovado pela Comissão. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.968/2007 (relator:
Deputado André Quintão); 1.979/2008 (relator: Deputado Elmiro
Nascimento) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; 2.179/2008 (relator: Deputado André Quintão);
2.283/2008 ( relator: Deputado Domingos Sávio), na forma do
Substitutivo nº 2, apresentado; e 2.317/2008 (relator: Deputado
Domingos Sávio) com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda nº 2, apresentada. 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
2.468/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, 2.507/2008, da Comissão de
Direitos Humanos; e 2.514/2008, do Deputado Weliton Prado. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. É recebido pela Presidência
requerimento do Deputado Doutor Viana em que solicita seja realizada
audiência pública da Comissão para debater a reforma tributária.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Fahim
Sawan em que solicita encaminhado ofício à Secretária de Estado de
Educação, Vanessa Guimarães Pinto, solicitando revisão salarial do
plano de carreira e aposentadoria dos Diretores de Escola Estadual.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Ademir Lucas -

Domingos Sávio.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/6/2008
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Fábio Avelar
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final, e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Leis nº 1.677/2007 (Deputada
Gláucia Brandão) e 2.430/2008 (Deputado Fábio Avelar). Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.677/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão) e 2.430/2008
(relator: Deputado Fábio Avelar). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Antônio

Carlos Arantes.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008
Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho,
Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
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aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente
determina a distribuição em avulso do parecer que conclui pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.973/2007 na forma do
Substituttivo nº 1 ao vencido no 1º turno (relator: 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
20h16min, para apreciação do parecer do Projeto de Lei nº
1.973/2007, no 2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de Andrada

- Durval Ângelo - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008
Às 20h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada,
Sebastião Helvécio e Durval Ângelo (substituindo este à Deputada
Elisa Costa, por indicação da Liderança do PT), 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.973/2007, no 2º turno,
na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, é apresentada a
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Proposta de Emenda nº 1, pelo Deputado Durval Ângelo. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de
emenda. Submetida a votação, é aprovada a Proposta de Emenda nº
1. É o parecer aprovado em nova redação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação é aprovado
requerimento do Deputado André Quintão em que solicita reunião
conjunta com a Comissão de Participação Popular, para debater o
Projeto de Lei nº 2.392/2008, do Governador do Estado, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício de 2009 e dá outras providências. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sindicato dos Lojistas do Comércio de

Belo Horizonte pelo transcurso de seu 70º aniversário (Requerimento
nº 2.428/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Cel. PM Renato Vieira de Souza pela
posse na Chefia do Estado-Maior da PMMG (Requerimento nº
2.431/2008, do Deputado Leonardo Moreira);

de aplauso à Câmara Municipal de Montes Claros pelo trabalho
sério e competente que realiza, levando a instituição a ser
considerada pelo Tribunal de Contas do Estado como referência
estadual em termos de organização, transparência e probidade
administrativa (Requerimento nº 2.438/2008, do Deputado Carlos
Pimenta);

de congratulações com a Paróquia Nossa Senhora do Carmo,
situada no Município de Borda da Mata, pelo transcurso dos seus 150
anos de fundação (Requerimento nº 2.439/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);
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de congratulações com a comunidade do Município de Divinópolis
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação (Requerimento nº
2.440/2008, do Deputado Domingos Sávio);

de aplauso ao Sr. Ricardo de Souza Silveira, Sócio-Diretor do Café
Cristal Ltda., pela Medalha do Mérito Industrial, que lhe foi outorgada
pela Fiemg (Requerimento nº 2.441/2008, do Deputado Hely
Tarqüínio);

de congratulações com o Grupo Líder de Muriaé pela passagem dos
seus 50 anos de fundação (Requerimento nº 2.442/2008, do Deputado
Jayro Lessa);

de congratulações com o Município de Desterro de Melo por seu 45º
aniversário (Requerimento nº 2.451/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a Escola Municipal Alfeu Duarte pelo
transcurso de seu 44º aniversário (Requerimento nº 2.452/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o ex-Presidente Itamar Franco pelas ações
de estabilidade fiscal que culminaram na declaração do Brasil como
"investment grade" (Requerimento nº 2.468/2008, do Deputado Dinis
Pinheiro);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Passa Quatro pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.469/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Paula Cândido Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.470/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Rio Novo pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.471/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Rio Pomba pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.472/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);
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de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Rubim pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.473/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de São João Nepomuceno pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.474/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Tabuleiro pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.475/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Três Corações pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.476/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Ouro Fino pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.477/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Nanuque pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.478/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Juiz de Fora pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.479/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Jacutinga pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.480/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Jequitinhonha pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.481/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);



711

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Itamonte pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.482/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Heliodora pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.483/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Guarani pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.484/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Elói Mendes pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.485/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Descoberto pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.486/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Conselheiro Lafaiete pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.487/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Bicas pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.488/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Almenara pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.489/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Virgínia pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.490/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);
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de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Volta Grande pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.491/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Turvolândia pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.492/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Piraúba pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.493/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Sabinópolis pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.494/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Pouso Alto pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.495/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Perdões pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.496/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Pedra Azul pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.497/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Monte Sião pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.498/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Malacacheta pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.499/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Lambari pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.500/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Joaíma pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.501/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Coroaci pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado em
25 de maio (Requerimento nº 2.502/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Bueno Brandão pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.503/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Bom Jardim de Minas pelo Dia do Trabalhador Rural,
comemorado em 25 de maio (Requerimento nº 2.504/2008, do
Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sindicato de Produtores Rurais do
Município de Baependi pelo Dia do Trabalhador Rural, comemorado
em 25 de maio (Requerimento nº 2.505/2008, do Deputado Leonardo
Moreira);

de congratulações com o Arcebispo Dom Walmor Oliveira de
Azevedo pela sua posse na Academia Mineira de Letras
(Requerimento nº 2.510/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Rádio Liberdade FM pelas comemorações dos seus 25
anos de fundação (Requerimento nº 2.511/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a Oitava Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte pela passagem do seu 39º aniversário (Requerimento nº
2.512/2008, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com a empresa Samarco Mineração S.A. pela
inauguração de sua Terceira Pelotização - Complexo Germano, no
Município de Mariana (Requerimento nº 2.513/2008, do Deputado
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Jayro Lessa);
de congratulações com o Município de Tupaciguara por seu 96º

aniversário (Requerimento nº 2.520/2008, do Deputado Zezé Perrella);
de aplauso ao 3º-Sargento PM Dilson de Oliveira Costa, nº 54.319-9,

lotado na 12ª Cia. PM, por sua atuação, em dia de folga, que culminou
na prisão de dois assaltantes em tentativa de roubo a mão armada
dentro de um estabelecimento comercial no Município de Janaúba
(Requerimento nº 2.560/2008, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro; aprovação -
Questão de ordem - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 11/2007; votação do Substitutivo nº 1; chamada de
votação nominal; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 2.048/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 2.165/2008; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2007; não-recebimento de emenda da Deputada
Ana Maria Resende e outros; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento;
votação do Substitutivo nº 1, salvo destaque; chamada de votação
nominal; inexistência de quórum especial para votação; anulação da
votação; questões de ordem; renovação da votação; chamada de
votação nominal; inexistência de quórum especial para votação;
anulação da votação - Encerramento.

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

- Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - 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 - 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 - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
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Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h11min, a lista

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

1ª Parte
Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

Humberto Carneiro, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de
modo que o Projeto de Lei nº 1.022/2007 seja apreciado logo após a
Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, questão de ordem. Sr.

Presidente, apresentamos um requerimento solicitando a retirada de
pauta do projeto de lei da suplementação do Ministério Público, e ele
não foi lido.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Gilberto Abramo que, na
hora em que chegarmos à matéria, passarei informações a V. Exa.

Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
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11/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, que acrescenta
parágrafo ao art. 174 da Constituição do Estado. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, I, c/c os arts. 201
e 263, I, do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº 1. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados
para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Tiago Ulisses) - (- Faz a chamada.)
- Respondem “sim” os seguintes Deputados e as seguintes

Deputadas:
Mauri Torres - Domingos Sávio - Luiz Humberto Carneiro -

Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro Lessa - Sebastião
Helvécio - Dimas Fabiano - Tiago Ulisses - Ana Maria Resende -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Djalma Diniz - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira
- Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Vanderlei Miranda - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 48 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Está,  portanto, aprovada,
em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão Especial.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.048/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Leopoldina 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
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.048/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.165/2008, do
Governador do Estado, que altera o art. 1º e o seu parágrafo único da
Lei nº 16.262, de 18/7/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel à União. 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 2.165/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
40/2007, do Governador do Estado, que altera o § 1º do art. 24 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.

A Mesa, tendo em vista comunicação da Deputada Ana Maria
Resende e outros informando a retirada de suas assinaturas e nos
termos do inciso II do art. 173, c/c o parágrafo único do art. 201 do
Regimento Interno, deixa de receber a seguinte emenda, por falta de
pressupostos regimentais.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 DA PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40/2007

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação, retroagindo seus efeitos à data de publicação da Emenda
à Constituição da República nº 41.”.

Sala das Reuniões, 10 de junho de 2008.
Ana Maria Resende e outros
Justificação: A Comissão Especial, incumbida da análise e parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007, apresentou e
aprovou um substitutivo à referida proposta com algumas
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modificações, entre elas a de seu art. 2º, que diz: “Esta emenda à
Constituição entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos à data de publicação da Emenda à Constituição da
República nº 47”.

Ocorre que a Emenda à Constituição nº 47 veio a lume e foi
promulgada exatamente para corrigir e sanar alguns desacertos e
incertezas causados pela Emenda nº 41, de 19/12/2003, o que levou o
legislador, na Emenda à Constituição nº 47, a determinar a retroação
de seus efeitos à data de vigência da Emenda à Constituição n°
41/2003, como determina o art. 6º da Emenda à Constituição nº 47, de
2005, que diz: “Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda
Constitucional nº 41, de 2003”.

Desta maneira, a mesma fundamentação que levou a Comissão
Especial a apresentar o Substitutivo nº 1 à Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2007 impõe que a retroação dos efeitos da emenda
seja a partir da data de vigência da Emenda à Constituição nº 41, de
2003, tal como determinado pela Emenda à Constituição nº 47, de
2005, que constitui o fundamento com base no qual está sendo
procedida a alteração da Constituição mineira por esta proposta.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro solicitando a
votação destacada do art. 2º da proposta. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, I, c/c os arts.
201 e 263, I, do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº 1,
salvo destaque. Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à
chamada para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Tiago Ulisses) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram apenas 46 Deputados. Não há quórum

especial para votação de proposta de emenda à Constituição. A
Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem



720

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito que faça
nova chamada e submeta a proposta à nova votação. Temos a
certeza de que há Deputado na cantina. Talvez em um segundo
momento, se V. Exa. submeter a matéria novamente à votação,
haverá quórum, pois votamos uma proposta de emenda à
Constituição há pouco. Tenho a certeza de que há quórum. Solicito a
presença dos Deputados que se encontram no salão.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, acho que o painel
já está em condições de registrar a votação nominal. Não seria melhor
testar o painel mais uma vez?

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se
configurou o quórum necessário para a votação das matérias
constantes na pauta. A Presidência vai renovar a votação da matéria
pelo processo nominal, em conformidade com o art. 260, I, c/c os arts.
201 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação por
meio 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 Substitutivo nº 1, salvo destaque.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 42 Deputados. Não há quórum

especial para votação. A Presidência a torna sem efeito.
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 11, às 9 horas, e para a extraordinária também de
amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/6/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Neider Moreira
e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo
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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 passa à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os pareceres
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 25/2007 e os Projetos de Lei
nºs 671 e 1.874/2007 deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Hely Tarqüínio.
Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.178 e 1.931/2007 deixam
de ser apreciados, respectivamente, em virtude de solicitações de
prazo regimental e de prorrogação de prazo formuladas pelos
respectivos relatores, Deputados Gilberto Abramo e Sebastião Costa.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade dos
Projetos de Lei nºs 2.027/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo),
2.039/2008 (relator: Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição), 2.116, 2.176 e 2.275/2008 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº
1.784/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Hely Tarqüínio, aprovado pela Comissão. Os Projetos de
Lei nºs 1.816/2007 e 2.229/2008 são retirados da pauta, atendendo-se
a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela
Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade dos Projetos de Lei nºs 2.134/2008 e 2.366/2008 na forma
do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.260/2008 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo),
2.307/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 2.352/2008 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). É
convertido em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão o Projeto de Lei nº 2.396/2008 (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
1.498/2007, 2.110, 2.274 e 2.277/2008, 2.368/2008 com a Emenda nº
1 e 2.388/2008 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.819/2007,
2.373 e 2.404/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.132,
2.377 e 2.389/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.140, 2.372 e
2.387/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 2.348 e
2.370/2008, 2.386/2008 com a Emenda nº 1 e 2.390/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição), 2.367/2008
(relator: Deputado Neider Moreira) e 2.391/2008 (relator: Deputado
Sebastião Costa). Após discussão e votação, é aprovado o parecer
pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de
Lei nº 2.350/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos que solicitam sejam
baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.369, 2.378,
2.380, 2.385, 2.406 e 2.410/2008. É aprovado requerimento dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Walter Tosta em que solicitam seja
realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos
Humanos para debater os Projetos de Lei nºs 2.122 e 2.123/2008.
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, 10 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2008

Às 19h15min, compareceu na Sala das Comissões o Deputado
Carlin Moura, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlin Moura, 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
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destina a abertura, em audiência pública, do 7º Congresso da União
da Juventude Socialista de Minas Gerais UJS e a tratar de assunto de
interesse da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir as Sras. Jô Moraes, Deputada Federal, Patrícia
Nogueira, Presidente da União da Juventude Socialista; Paulo Afonso
e Maria Lúcia Scarpelli, Vereadores à Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Geraldo Pimenta,Vereador à Câmara Municipal de Betim;
Roberto Tross, Coordenador Especial de Juventude da Secretaria de
Estado de Esporte e Juventude; e Flávio Nascimento, Presidente da
União Colegial de Minas Gerais, que são convidados a tomar assento
à mesa. O Presidente como um dos autores do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Após a
explanação dos convidados, a Sra. Patrícia Nogueira, Presidente da
União da Juventude Socialista, faz a entrega de placa comemorativa
aos componentes da Mesa. 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 junho de 2008.
André Quintão, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE INDICAÇÃO AO CONSELHO

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, EM 11/6/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Arlen Santiago, Carlin Moura e Ruy
Muniz, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Domingos Sávio e Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, 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 argüir
publicamente os seguintes membros indicados para comporem o
Conselho Estadual de Educação: as Sras Maria Dolores da Cunha



724

Pinto, Terezinha Marlene Porto, e Sílvia Nietsche e os Srs João Victor
Mendes de Gomes e Mendonça, Márcio Luiz Bunte de Carvalho e
Oderli Aguiar, que são convidados a tomar assento à mesa dos
trabalhos. Abertos os trabalhos, o Presidente, Deputado Arlen
Santiago passa a palavra aos Deputados, para que façam suas
argüições aos indicados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Nesse momento, ausenta-se da reunião o Deputado Domingos Sávio,
e registra-se a presença do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Encerrada
a fase da argüição pública, o Presidente agradece a presença dos
indicados e suspende a reunião por alguns minutos para os
cumprimentos. Em seguida, são reabertos os trabalhos. 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 das Indicações nºs 19 a 24/2008. A
Presidência suspende os trabalhos por cinco minutos para a lavratura
da ata da reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao
Deputado Dalmo Ribeiro Silva que proceda à leitura da ata. Em
virtude de aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, o
Presidente dispensa a sua leitura, dá-a por aprovada, sendo ela
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Arlen Santiago, Presidente - Carlin Moura - Ruy Muniz.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 28ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/6/2008
Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado João Leite - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras
do Sr. Aldo Fagundes - Apresentação musical - Declamação de texto
bíblico - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Ademir Lucas - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - João Leite.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivair Nogueira) - Às 20h9min, 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. Aldo
Fagundes, Presidente de Honra da Sociedade Bíblica do Brasil - SBB
-, representando o Diretor Executivo da SBB, Rudi Zimmer; os
Revmos. Srs. Pastor Elmano Pio dos Santos, Presidente do Diretório
Estadual da SBB; e Pastor Marcos Adriano Lovera, Gerente do Centro
de Distribuição da SBB para os Estados de Minas Gerais e Bahia; a
Exma. Sra. Deputada Gláucia Brandão; e os Exmos. Srs. Deputados
Ademir Lucas e João Leite, este autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

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

Bíblica do Brasil - SBB - pelos 60 anos de sua criação.
Execução do Hino Nacional
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a gravação do Hino
Nacional, com interpretação do Coral da Assembléia, sob a regência
do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado João Leite

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, representante do Presidente
desta Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, e da nossa irmã
Lea Nogueira, esposa do Deputado, que o orientou a estar aqui nesta
noite; Sr. Aldo Fagundes, Presidente de Honra da SBB, representando
o Diretor Executivo da entidade, Sr. Rudi Zimmer; Revmo. Sr. Pastor
Elmano Pio dos Santos, Presidente do Diretório Estadual da SBB;
Revmo. Pastor Marcos Adriano Lovera, gerente do Centro de
Distribuição da SBB para os Estados de Minas Gerais e Bahia; Exma.
Deputada Gláucia Brandão; Exmo. Deputado Ademir Lucas, sempre
presente em nossas reuniões, especialmente nesta; minhas irmãs e
meus irmãos, desejo saudá-los conforme o apóstolo Paulo fazia com
seus irmãos e irmãs: “Graça e paz a vós outros, da parte de Deus,
nosso Pai, e do Senhor Jesus”.

Há dois séculos, com D. João VI, chegava ao Brasil a primeira
Bíblia, o livro mais traduzido, mais vendido e, infelizmente, o mais
perseguido em toda a história. Lembro-me do meu tempo de atleta,
quando entregava Bíblias no campo e sempre recebia diversas
manifestações. Alguns até achavam que a Bíblia pudesse ter algo
ruim e tinham dificuldade de tocá-la, mas a maioria a pegava. Hoje
posso encontrar alguns colegas desse tempo que conheceram a
salvação, o Senhor eterno, por meio da Bíblia.

Encontramo-nos em meio ao cumprimento de profecias bíblicas e
assistimos continuamente à realização do que foi predito há muito
tempo nas Escrituras. Por essa razão, quero destacar a importância
de conhecermos o poder transformador e renovador da palavra de
Deus.

A Bíblia age em nossa alma de maneira sobrenatural: através da
ação do Espírito Santo, suas palavras moldam o nosso agir de modo
que passamos a refletir o caráter de Deus e de Seu Filho Jesus Cristo
em nossa maneira de viver. A Bíblia é nosso manual de fé e de vida
cristã. Nenhuma manifestação espiritual tem qualquer valor se não
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houver claro fundamento bíblico, porque a Bíblia é a Palavra de Deus
- viva, verdadeira, eficaz e eterna. Conforme está escrito no livro de
Hebreus 4:12, ela é “palavra mais cortante do que qualquer espada de
dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas
e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do
coração”. Mas ela é também palavra de amor, de paz e, sobretudo, de
salvação.

Oferece salvação eterna como um dom totalmente gratuito da graça
e da misericórdia de Deus. Escrita por um período de mais de 1.500
anos, por mais de 40 autores, em três línguas, em três continentes,
discute uma enorme quantidade de assuntos controvertidos e, ao
mesmo tempo, mantém a harmonia entre eles.

Hoje, com o desenvolvimento da mídia, temos cópias da Bíblia em
papel e na forma eletrônica. Temos também a Bíblia em braile e em
idiomas indígenas.

Se louvamos a Deus pela vida de João Ferreira de Almeida, que, no
século XVII, empreendeu um esforço tremendo para traduzir a Bíblia
para o português, também louvamos a Deus pela existência da SBB,
que não tem medido esforços para levar a Palavra de Deus aos 5.564
municípios brasileiros. A sua produtividade é impressionante. Desde
sua fundação, foram distribuídos 69 milhões de bíblias, 13 milhões de
“Novos Testamentos”, 3.950.000.000 de textos selecionados. Glória a
Deus pela vida da SBB!

Muito mais que uma entidade tradutora, produtora e distribuidora de
bíblias, a SBB é uma mensageira das boas novas, levando a verdade,
porque a Palavra de Deus é a verdade, abençoando lares, salvando
vidas e reconciliando o ser humano com seu Criador.

Acordar cada manhã, lançar mão da minha Bíblia, buscando a
inspiração e a orientação de Deus para cada dia é algo muito
poderoso na minha vida. Quero agradecer a vida da SBB, esse
trabalho empreendido durante todos esses anos na nossa Pátria,
alcançando tantas vidas, alcançando a minha vida.

Precisamos observar a recomendação de Deus a Josué: "Não se
aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está
escrito; porque, então, farás prosperar o teu caminho, e serás bem
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sucedido" (Js 1.8).
Parabéns, Sociedade Bíblica. Que o Deus Todo-Poderoso continue

a abençoar esse ministério e todos aqueles que a ele têm dedicado
sua preciosa vida. Muito obrigado.

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

da SBB.
- Procede-se à apresentação do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Ivair Nogueira,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Aldo Fagundes, Presidente
de Honra da SBB, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: “A Sociedade Bíblica do Brasil, criada
com o objetivo de colaborar no processo de divulgação das Escrituras
Sagradas, tem-se destacado no campo da ação social ao desenvolver
programas que atendem diversos segmentos da população. No Ano
da Bíblia, a homenagem do Legislativo mineiro a essa entidade, que
está completando 60 anos de serviços prestados à comunidade cristã
do País”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado João Leite, o
Deputado Ademir Lucas e a Deputada Gláucia Brandão a nos
acompanhar na entrega da referida placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Aldo Fagundes

Eminente Deputado Ivair Nogueira, que preside esta sessão
especial, Revmo. Pastor Elmano Pio dos Santos, Revmo. Pastor
Marcos Adriano Lovera, Exma. Deputada Gláucia Brandão, Exmo.
Deputado Ademir Lucas e Exmo. Deputado João Leite, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem. Há, sem dúvida, um
toque de emoção quando se tem de falar da tribuna da egrégia
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que, pela história,
é a tribuna da liberdade. Não devo alongar-me, pela natureza desta
cerimônia, e anotei aqui cinco pontos, com os quais espero,
objetivamente, transmitir minha palavra neste momento.

Ponto um: minha antiga militância política. Nos dias que já estão
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recuados da minha mocidade, fui um ativo militante da política. Exerci
seis mandatos eletivos: Vice-Prefeito de Alegrete, Deputado à
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e, em quatro
legislaturas, integrei a representação do meu Estado na Câmara dos
Deputados. Tenho, por isso mesmo, Sr. Presidente, um grande apreço
e um grande respeito pelos órgãos legislativos que diretamente
representam o povo. Por isso, minha saudação inicial se endereça aos
Deputados e Deputadas que integram esta Casa e representam o
povo de Minas Gerais aqui.

Tenho também admiração e respeito pelos militantes da política. Sei
que às vezes as pessoas pensam em fazer uma declaração
importante quando dizem: “Não me envolvo em política”. Mas quem
não se envolve em política não se envolve na história do seu país. Por
isso as minhas homenagens aos integrantes desta Casa.

Ponto 2: Constituição e Bíblia. Certamente aqui, Sr. Presidente,
minhas senhoras e meus senhores, muitas vezes é citada a
Constituição da República, a Carta política da Nação, um documento,
sem dúvida, importantíssimo para a cidadania e as relações de
brasilidade. Mas, nesta noite, falo também de uma outra Constituição:
a Bíblia Sagrada é uma Constituição. Enquanto a República é
formatada pela Constituição que usamos regularmente, a Bíblia é a
Constituição do Reino de Deus. Ali estão estabelecidos princípios
fundamentais que orientam a nossa vida no presente e indicam a
segurança do futuro.

Eu quis lembrar nesta hora, Sr. Presidente, uma expressão, uma
palavra que instantaneamente definisse a Bíblia Sagrada: amor,
tolerância, respeito, fé. Mas fixei-me na expressão que modernamente
tem sido usada por pedagogos, sociólogos, pelas pessoas que se
preocupam com relações humanas. Eu aponto a Bíblia como o livro da
educação do caráter. E esta me parece, nesses dias, a mensagem
fundamental e a matéria da qual nós mais necessitamos. Muitas das
doenças sociais, rigorosamente, são doenças do caráter, e é este que
precisa ser restaurado na vida da Nação, para que alcancemos os
frutos desejados.

Ponto 3: Ano da Bíblia. Porque perguntei, quando fui chamado para
participar da reunião do lançamento do Ano da Bíblia, em Barueri, São
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Paulo: por que 2008? Fui informado e percebi claramente que este é
um ano especial na história do nosso país. Estamos celebrando o
bicentenário da vinda da Família Real para o Brasil e as
conseqüências inúmeras que surgiram a partir desse momento
histórico, como a criação de cortes no Judiciário, do Banco do Brasil,
de bibliotecas, da imprensa. Várias instituições surgiram a partir da
vinda da Família Real para o Brasil. E para nós, cristãos, Sr.
Presidente, um fato muito especial, muito particular, foi a partir da
abertura dos portos para as nações amigas: começaram a chegar aqui
navios da Europa, e os navios da Inglaterra trouxeram bíblias que
passaram a circular entre nós. Por isso, 2008 é o Ano da Bíblia, numa
recordação histórica de um momento importante para o País e para o
povo de Deus.

Ponto 4: a Bíblia manuscrita. Certamente os irmãos e as irmãs não
desconhecem a forma como esse livro chegou até nós. Quantas
dificuldades, escrito em peles de cabra, em lâminas de argila, em
tábuas, em papiros.

Quantas dificuldades! Mas, graças a Deus, os copistas escreveram
esse livro, escreveram esses textos para preservar mensagem tão
relevante. Neste ano, para assinalar melhor o bicentenário da
presença da Bíblia, a Sociedade Bíblica lançou o projeto A Bíblia
Manuscrita, que circulará nos diversos Estados da Federação
brasileira, dando oportunidade para que cada interessado copie e
escreva um versículo bíblico. São mais de 30 mil versículos, e mais de
30 mil pessoas em cada Estado do Brasil serão mobilizadas para
homenagear os copistas, aqueles que, na Idade Média e através dos
tempos, preservam a Bíblia para nós até hoje.

No encerramento desta cerimônia, os irmãos terão a oportunidade
de participar desse evento, que ainda se prolongará ao longo do ano,
não só em Minas, mas em outros Estados da Federação. Ao final,
teremos exemplares da Bíblia manuscrita.

Finalmente, o ponto 5 é o ponto de agradecimento. Respeito, admiro
e elogio o eminente Deputado João Leite, a quem cumprimento pela
iniciativa de promover esta reunião especial. Agradeço ao Presidente,
às autoridades da Mesa e aos membros desta Assembléia Legislativa
o acolhimento ao requerimento e a beleza que está sendo esta
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reunião tão especial.
É um cacoete de Deputado: não sei se aqui em Minas é seguido,

mas, no Rio Grande do Sul, quando um Deputado vai à tribuna e vê
um auditório atento, é um convite para continuar ao microfone. Mas
devo deixar esta tribuna porque já cumpri o meu papel. Renovo os
meus cumprimentos à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao
Deputado João Leite, aos membros da Mesa e a todos os convidados
que participaram deste momento tão bonito, que faz bem para o
coração e para a alma.

Neste momento, entregaremos dois exemplares da Bíblia Sagrada,
um para o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, e o outro para o
Deputado João Leite.

- Procede-se à entrega dos exemplares da Bíblia.
Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir as cantoras Elaine
Araújo da Silva e Meriane Araújo da Silva, que apresentarão as
músicas “Rude Lenho” e “Jerusalém”.

- Procede-se à apresentação musical.
Declamação de Texto Bíblico

O locutor - Neste momento teremos a declamação de um trecho da
Bíblia que se refere a Samuel 1:17, a história de Davi e Golias, pelo
Pastor Cornélio Augusto Pereira.

O Pastor Cornélio Pereira - Boa-noite. Este talvez seja o texto mais
primoroso da Palavra de Deus: Samuel 1:17 - Davi e Golias. Gostaria
que os que estivessem com a Bíblia acompanhassem a apresentação.
Baseei-me na edição revista e atualizada da SBB.

- Procede-se à declamação do texto bíblico.
Palavras do Sr. Presidente

Sr. Aldo Fagundes, Presidente de Honra da SBB, representando o
Sr. Rudi Zimmer, Diretor Executivo da entidade; Revmo. Pastor
Elmano Pio dos Santos, Presidente do Diretório Estadual da SBB;
Revmo. Pastor Marcos Adriano Lovera, Gerente do Centro de
Distribuição da SBB para os Estados de Minas Gerais e Bahia;
querida Deputada Gláucia Brandão; meu amigo Deputado Ademir
Lucas, que muito tem contribuído para esta Assembléia; Exmo. Sr.
Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta
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homenagem; em primeiro lugar, quero agradecer o maravilhoso
presente ora recebido, que será de muita utilidade em nossa vida, e
parabenizar o Deputado João Leite pela autoria do requerimento e
pela importância deste evento. O Deputado João Leite, há muito
tempo, não apenas nesta Casa, mas em sua vida pessoal, desde
atleta, distribuiu a Bíblia. Foi responsável pela conversão de muitos
jogadores que passaram pelo Estado, mesmo não sendo do Atlético,
mas de outros times, contribuindo com sua palavra de fé, de
esperança. Isso não é de hoje, mas de muitos anos. V. Exa. está de
parabéns.

Base cultural e filosófica da civilização ocidental, a Bíblia, por seus
insuperáveis valores éticos, tem sido, além de necessário instrumento
religioso, um poderoso agente na edificação de uma sociedade
pautada pela paz e pela justiça.

No dia 10/6/48, com o lema “Dar a vida à Pátria”, líderes cristãos de
espírito magnânimo e benevolente fundaram a SBB. Era seu objetivo
uma produção cuidadosa das Escrituras Sagradas, preocupados não
apenas com a qualidade da sua tradução, mas também com uma
distribuição que viesse a atingir todo o território nacional. Os
problemas para uma boa tradução derivam da inexistência de um
manuscrito original diante da milenar circulação de cópias feitas de
outras cópias, o que exige conhecimento de línguas antigas, como o
hebraico, o aramaico e o grego. Envolve ainda a atualização de seus
importantes conteúdos, pelo estudo de descobertas arqueológicas,
que vêm fornecendo novos dados aos responsáveis pela fixação do
texto.

Desde a invenção da tipografia móvel por Gutemberg, vêm sendo
impressas por todo o mundo inúmeras traduções, que geraram vários
milhões de exemplares, nos mais diversos idiomas, resultando em
problemas de confiabilidade, detectados em grande parte dos textos.

Para que o título mais lido e impresso do mundo contasse com teor
fiel aos livros originais, a SBB ofereceu ao nosso público, inicialmente,
uma edição revista e corrigida, na tradução erudita de João Ferreira
de Almeida.

Uma segunda publicação, a “Revista Atualizada dos Pontos de Vista
da Linguagem e da Atualização Teológica”, foi desenvolvida a partir
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da descoberta de manuscritos bíblicos mais antigos.
Finalmente, uma nova tradução na linguagem de hoje, mais próxima

da utilizada habitualmente pelos brasileiros, foi lançada no ano 2000,
sendo reconhecida por sua clareza e por sua fidelidade aos textos
originais.

Presentemente, outros meios, sobretudo em suas variações
eletrônicas, vêm multiplicando o alcance da Bíblia Sagrada, sempre
com a mesma seriedade que tem marcado as publicações da SBB.
Passam os recursos tecnológicos a dar um novo suporte material ao
conteúdo desenvolvido por uma competente equipe de profissionais
especializados em tradução bíblica.

Não bastasse todo esse louvável trabalho, proporcionando ao leitor
cristão a compreensão dos ensinamentos sagrados a um preço final
justo, a Sociedade Bíblica decidiu, diante das carências de grande
parte da população, atuar também no campo social. Assim, além do
pioneiro programa surgido com a criação do barco Luz na Amazônia,
que presta, desde 1962, assistência espiritual e social aos ribeirinhos,
desenvolveu outros projetos filantrópicos e culturais para diversos
segmentos da população. Vítimas de risco social, como os idosos, as
crianças e as gestantes, vêm recebendo proteção, com atendimento
médico gratuito e uma dedicada promoção da cidadania, incluindo
atividades educativas, recreativas e de assistência espiritual.
Presidiários, enfermos e deficientes visuais são outros grupos sociais
atingidos pelo esforço empreendido na capacitação de educadores
que levam aos envolvidos o alento das Escrituras.

O Museu da Bíblia, em Barueri, no Estado de São Paulo, e o Centro
Cultural da Bíblia, no Rio de Janeiro, são instituições pioneiras no
Brasil, dedicadas a atividades artísticas e educacionais, sempre com
foco no Livro Sagrado.

A Assembléia Legislativa mineira, promovendo esta reunião,
reconhece o inestimável apoio que, há 60 anos, a SBB vem dedicando
ao povo cristão. Esta homenagem representa, portanto, nosso
agradecimento pela soma de todas essas ações tão generosas e que
consistem em um verdadeiro alimento tanto para a alma quanto para a
vida de nosso povo. Em nosso nome e em nome de todos os
Deputados, principalmente do nosso Presidente, Deputado Alberto
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Pinto Coelho, agradecemos a todos com um 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 16, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 486, 714, 1.203,
1.431, 1.440, 1.680 e 1.686/2007; aprovação - Discussão e Votação
de Indicações: Indicação nº 3/2007; votação secreta; aprovação -
Indicação nº 4/2007; votação secreta; aprovação - Indicação nº
5/2007; votação secreta; aprovação - Indicação nº 18/2007; votação
secreta; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Requerimento da Deputada Elisa Costa;
aprovação - Prosseguimento da votação, em 1º turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 40/2007; renovação da votação nominal do
Substitutivo nº 1, salvo destaque; aprovação; votação nominal do art.
2º da proposta; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.022/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.716/2007; aprovação
com as Emendas nºs 2 e 3; prejudicialidade da Emenda nº 1 -
Suspensão e reabertura da reunião - Questões de ordem -
Encerramento.

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

Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
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Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - 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 - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy
Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h8min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
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
apreciação de pareceres, de requerimentos e de indicações.

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 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; 714/2007, do Deputado Padre João, que oficializa
no Estado de Minas Gerais o Hino à Negritude; 1.203/2007, do
Deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
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fornecimento aos pais ou responsáveis legais de informações sobre a
vida escolar dos alunos regularmente matriculados nos
estabelecimentos de ensino da rede pública ou privada no Estado;
1.431/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Diamantina o imóvel que especifica;
1.440/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera a Lei nº
16.322, de 4/9/2006, e dá outras providências; 1.680/2007, da
Deputada Maria Lúcia Mendonça, que altera a Lei nº 16.669, de
8/1/2007; e 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 (À sanção.).

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação nº 3/2007, feita pelo Governador do

Estado, do nome do Sr. Cláudio Chaves Beato Filho para compor o
Conselho de Defesa Social. A Comissão Especial opina pela
aprovação do nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo secreto, de conformidade com o art.
261, I, c/c os arts. 252 e 255, do Regimento Interno. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência vai dar
início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, a indicação.

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

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião
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Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 52 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovada a Indicação nº 3/2007. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Indicação nº 4/2007, feita pelo Governador do Estado, do nome da
Sra. Vilma Tomaz Ribeiro para compor o Conselho de Defesa Social.
A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, a
indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, I, c/c os arts. 252 e 255, do
Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. A Presidência vai dar início ao processo e,
para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - José Henrique - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 50 Deputados. Houve 1 voto em
branco. Está, portanto, aprovada a Indicação nº 4/2007. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Indicação nº 5/2007, feita pelo Governador do Estado, do nome do
Sr. Luís Carlos Balbino Gambogi para compor o Conselho de Defesa
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Social. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. Em
discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os arts. 252 e 255, do
Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. A Presidência vai dar início ao processo e,
para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 51 Deputados. Houve 1 voto em
branco. Está, portanto, aprovada a Indicação nº 5/2007. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Indicação nº 18/2007, feita pelo Governador do Estado, do nome do
Sr. Rogério Jorge de Aquino e Silva para compor o Conselho de
Defesa Social. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome.
Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c os arts. 252 e
255, do Regimento Interno. A Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
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façam neste momento. A Presidência vai dar início ao processo e,
para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os
seus lugares. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar da Silveira Jr. - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 51 Deputados. Votaram “não” 2
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, aprovada a
Indicação nº 18/2007. Oficie-se ao Governador do Estado.

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

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

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

reunião a Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2007 e os
Projetos de Lei nºs 2.048 e 2.165/2008, apreciados na extraordinária
realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo
que os Projetos de Lei nºs 1.022 e 1.716/2007 e 2.302/2008 sejam
apreciados logo após a Proposta de Emenda à Constituição nº
40/2007, nessa ordem, e que os Projetos de Lei nºs 2.316 e
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2.359/2008 e 1.397 e 1.973/2007 sejam apreciados em último lugar,
nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2007, do Governador do Estado, que altera o § 1º
do art. 24 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela
aprovação da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.
A Presidência vai renovar a votação do Substitutivo nº 1, salvo
destaque. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I , c/c os
arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
por meio 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 Substitutivo nº 1, salvo
destaque.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar

da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa
- Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 58 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo destaque. Votação
do art. 2º da proposta. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I , c/c
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os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
por meio 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 art. 2º da proposta.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alencar

da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - José Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, para constar meu
voto, fui em três postos de votação e eles já estavam ocupados. Meu
voto é sim.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meu voto não foi
registrado. Meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Estão computados os votos. Votaram “sim” 55
Deputados. Não houve voto contrário. Está aprovado o art. 2º da
proposta. Está, portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 40/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com
o art. 2º da proposta. À Comissão Especial.

Discussão, em 2º 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
Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.022/2007
na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.716/2007, da
Deputada Gláucia Brandão, que dispõe sobre a prática de educação
física nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de
educação. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Educação
opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 2 e 3, que
apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 2 e 3. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda nº 3, fica
prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o
Projeto de Lei nº 1.716/2007 com as Emendas nºs 2 e 3. À Comissão
de Educação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1

minuto para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das demais matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, ontem

estivemos em Pouso Alegre, onde são votados meus amigos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Mosconi, e reunimo-nos com
a diretoria do Pouso Alegre Futebol Clube, time tradicional que
disputou a primeira divisão do futebol mineiro e que já revelou
jogadores. Na oportunidade, foi assinado um convênio entre o
América Futebol Clube e o Pouso Alegre Futebol Clube. Surpresa
minha é que o Prefeito que estava em exercício desapropriou o campo
de futebol do Pouso Alegre, querendo pagar uma indenização de
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R$2.000.000,00, ao passo que, entre 10 avaliações feitas, a menor foi
de R$13.000.000,00. Tenho certeza de que o Deputado Jayro Lessa,
representante do segmento produtivo, e outros presentes estão
boquiabertos com a possibilidade de um estádio de futebol, localizado
no Centro da cidade, ser vendido por esse preço. Vejam a que
situação chegou um time tradicional como aquele. Pior ainda: o ex-
Prefeito, que foi cassado, era Vereador - acho que é isso mesmo;
explicaram-me, mas não entendi bem -, voltou para a Câmara e disse
que o Vice-Governador do Estado já vai fazer isso. Ontem, na reunião
com o Conselho, com a participação de mais de 200 pessoas, foi-nos
feita uma solicitação, que, neste momento, estamos antecipando.
Aliás, estamos antecipando um problema que, em breve, surgirá. O
governo de Minas não é covarde para fazer uma maldade dessas.
Acredito que o governo não pode chegar a um bem público, numa
propriedade particular, e dizer quanto quer pagar. Se custa
R$13.000.000,00 e foi avaliado em R$15.000.000,00, por que o
governo quer pagar R$2.000.000,00? Ontem, na reunião, foi dito que
o Vice-Governador, Dr. Anastasia, garantiu que, como a Prefeitura
não tem direito, o Estado vai pagar. Sr. Presidente, solicito aos
Deputados que lá são votados e aos torcedores, àqueles que gostam
do esporte em Minas Gerais, que não deixem isso acontecer. Trata-se
da sobrevivência de um time que ainda não acabou, um time
tradicional. E essa sobrevivência depende daquela área, onde será
construído um “shopping”, no centro da cidade. Não adianta tentar
construir hospital ali; as ambulâncias enfrentarão dificuldades, pois o
trânsito é intenso. Portanto, deixo aqui a minha solicitação. Informo
que já estou encaminhando ofício ao Vice-Governador, Dr. Anastasia,
porque estão usando o seu nome em vão. Ontem mais de 200
pessoas que ali estiveram mostraram os jornais com as declarações
do ex-Prefeito, hoje Vereador daquela cidade. Isso não pode
acontecer. Já pensou se isso virar moda, ou seja, se o Prefeito e o
Vereador de Pouso Alegre falarem para o dono da casa que ficarão
com o imóvel dele? E, se a casa custar R$100.000,00, pagarão só
R$10.000,00! Ele não pode pagar o que quer, não pode prejudicar a
população. Os homens do Executivo têm de pensar duas vezes.
Tenho certeza de que esse não é o pensamento do novo Prefeito.
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Muito obrigado.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, estive ontem, em

Brasília, em audiência com o Ministro das Comunicações, Hélio Costa.
Ele nos informou e até me autorizou a comunicar, publicamente, a
esta Casa que, por um esforço pessoal, viabilizou a implantação da
TV Assembléia em canal aberto - canal 35 do dial televisivo. Pediu-me
enfaticamente que trouxesse, em primeira mão, a notícia a esta Casa,
cuja TV opera por meio de canal fechado. O canal aberto passará a
retransmitir o sinal da TV Assembléia por meio do canal 35. Ele
acabou de assinar o ato de concessão para a TV Assembléia. Ontem,
ele me autorizou a dar essa ótima notícia aos colegas Deputados,
bem como a todos os que prezam a TV Assembléia como grande
veículo de divulgação das atividades dos parlamentares de Minas
Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
amanhã, dia 12, 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.

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

2.370/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa

alterar o art. 1º da Lei nº 9.995, de 20/11/89, que declara de utilidade
pública o Conselho Particular Santo Antônio da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.370/2008 tem por objetivo alterar o art. 1º da
Lei nº 9.995, de 20/11/89, que declara de utilidade pública o Conselho
Particular Santo Antônio da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Belo Horizonte, em conseqüência da alteração
estatutária realizada em 20/2/2004, que modificou sua denominação
para Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua de Venda Nova da
Sociedade de São Vicente de Paulo.

Pela análise de seu estatuto, verificamos que a instituição apresenta
as mesmas condições formais que lhe permitiram a outorga do título
declaratório de utilidade pública por meio da referida Lei nº 9.995, e
tem como finalidade a assistência social e a manutenção de
estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas, de ambos os
sexos, proporcionando-lhes a assistência necessária para a
preservação de sua saúde física e mental, em condições de liberdade
e dignidade.

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

2.370/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.372/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela
visa alterar o art. 1º da Lei nº 12.692, de 17/12/97, que declara de
utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição
da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Jabuticatubas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.372/2008 tem por objetivo alterar o art. 1º da

Lei nº 12.692, de 17/12/97, que declara de utilidade pública o
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Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Jabuticatubas,
adequando-o à nova realidade da entidade, que passou a chamar-se
Lar dos Idosos São Jerônimo da Sociedade de São Vicente de Paulo.

A proposição em tela é pertinente, considerando ser necessária a
atualização da identidade jurídica da entidade, originária da alteração
estatutária realizada em 18/12/2007.

Pelo disposto em seu estatuto, verificamos que a instituição
apresenta as mesmas condições formais que lhe permitiram a outorga
do título de utilidade pública por meio da referida Lei nº 12.692,
embora sua finalidade tenha-se alterado para a assistência social e a
promoção humana, visando, especialmente, manter estabelecimento
destinado a abrigar pessoas idosas, proporcionando-lhes a
assistência necessária para a preservação de sua saúde física e
mental, em condições de liberdade e dignidade.

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

2.372/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.388/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares
Monte Cristo - AAFMC -, com sede no Município de Malacacheta.

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 2.388/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Agricultores Familiares Monte Cristo, com sede no
Município de Malacacheta, que possui como finalidades proteger a
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saúde da família, a maternidade, a infância e a velhice; combater a
fome e a pobreza, incentivando a cultura comunitária para atender às
pessoas mais necessitadas; fomentar a implementação de infra-
estruturas comunitárias de saúde, saneamento básico, habitação,
comunicação e educação. Ademais, promove a proteção do meio
ambiente; estimula manifestações culturais, folclóricas, artísticas e
desportivas a fim de integrar a população assistida na vida social 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 2.388/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.389/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Rural do Bimbarra – Aderb –, com sede no
Município de Malacacheta.

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,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.389/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Desenvolvimento Rural do Bimbarra, com sede no
Município de Malacacheta, que possui como finalidade a melhoria da
qualidade de vida da comunidade local e seus grupos de vizinhança,
especialmente por meio do incentivo à sua organização, consciência
de suas necessidades e busca de participação nas decisões públicas
pertinentes às área de saúde, educação, habitação, transporte,



748

atividades agropecuárias, meio ambiente e desenvolvimento
sustentável.

Dentro desse espectro de iniciativas, merece destaque a
organização de mutirões para plantio de várias espécies comestíveis,
destinadas ao abastecimento dos mais necessitados; a formação de
clubes de mães e de jovens, bem como de comissões, para o
desenvolvimento de trabalhos específicos com as famílias locais.

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

nº 2.389/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Antônio CarlosArantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.404/2008

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
declarar 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.

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 2.404/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Mineiro de Estudos Econômicos, Políticos, Sociais e
Ambientais e Apoio aos Governos Municipais, com sede no Município
de Juiz de Fora, que tem como finalidade precípua incentivar o
desenvolvimento dos Municípios mineiros e de outros Estados da
Federação.

Na consecução de suas metas, oferece-lhes assessoria e
consultoria jurídica, administrativa, financeira e legislativa, promove a
realização de cursos, palestras e seminários, publica livros, jornais e
revistas que tratam de temas relacionados com a administração
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pública, desenvolve e executa projetos sociais, ambientais, esportivos,
culturais e educacionais e orienta sobre proteção e preservação do
patrimônio artístico e histórico dos Municípios.

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

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

nº 2.404/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Ademir Lucas, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.395/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 216/2008, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Poder Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas Machado -
Feluma - o imóvel que especifica, situado no Município de Lagoa
Santa.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008 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 2.395/2008 tem por finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar à
Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - uma área de
357.798m², conforme descrição no § 1º do seu art. 1º, a ser
desmembrada do imóvel com 1.611.160m², situado no Bairro Várzea,
Município de Lagoa Santa, e registrado sob o nº 36.528, a fls. 174 do
Livro 3-BB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa
Luzia.

O referido bem foi doado à Fundação do Bem-Estar do Menor -
Febem -, em 1975, pelo Estado, e posteriormente reintegrado no seu
patrimônio tendo em vista a extinção dessa entidade, ocorrida por
força do art. 14 da Lei nº 11.819, de 1995. Atualmente o imóvel está
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vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
A alienação de bem público deve observar o art. 18 da Constituição

mineira, que exige autorização legislativa para a efetivação da
transferência de domínio. No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal
nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição
Federal e institui normas para licitações e contratos da administração
pública, no inciso I de seu art. 17, impõe, além da referida autorização,
a necessidade de existência de interesse público devidamente
justificado.

Atendendo a essa exigência, o § 2º do art. 1º do projeto estabelece
que a área a ser doada destina-se à implantação de cursos de
graduação do ensino superior e atividades correlatas de instituição do
ensino superior mantida pela Feluma, portanto, em consonância com
o interesse daquela comunidade.

Cabe ressaltar que o art. 2º da proposição impõe ao donatário o
encargo de assumir as obrigações relativas ao Projeto de Implantação
do Centro de Extensão da Fundação, consistentes na instalação de
Ambulatório Integrado de Atenção à Saúde e Educação, contendo um
Centro Especializado de Hebiatria, Centro de Desenvolvimento de
Habilidades Cognitivas e Inclusão Escolar e um Ambulatório de
Atenção aos Dependentes Químicos; a abertura de Complexo de
Ensino Superior para desenvolvimento da cultura, do lazer e da
produção social e da cidadania; e a operacionalização de hospital-
escola. Além disso, a Fundação fica obrigada a disponibilizar 10% das
vagas para a concessão de bolsas acadêmicas integrais,
considerando a situação socioeconômica dos bolsistas, e promover a
implementação do “Programa de Internato de Saúde Coletiva -
Internato Rural”, em Lagoa Santa e Municípios vizinhos que
manifestem interesse.

O parágrafo único do art. 2º atribui ao Estado, conjuntamente com a
Feluma, a competência para fixar critérios para a seleção dos alunos
que serão beneficiados com a concessão das bolsas acadêmicas,
considerando-se aspectos de ordem social e econômica, de modo a
resguardar a prevalência do interesse social.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 3º da proposição
determina que a área reverterá ao patrimônio do Estado se, a



751

qualquer tempo, a partir da lavratura da escritura pública de doação, a
donatária 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 na lei.

Embora o projeto de lei em análise não encontre óbice a sua
tramitação, apresentamos o Substitutivo nº 1, a ser formalizado na
parte final deste parecer, com a finalidade de aprimorar o texto do
projeto, de acordo com a técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.395/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas

Machado - Feluma - o imóvel que especifica, situado no Município de
Lagoa Santa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Fundação

Educacional Lucas Machado - Feluma - terreno com área de
357.798m² (trezentos e cinqüenta e sete mil setecentos e noventa e
oito metros quadrados), conforme descrição contida no Anexo desta
lei, a ser desmembrado de uma área com 1.611.160m² (um milhão
seiscentos e onze mil cento e sessenta metros quadrados), situada no
Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, e registrada sob o n°
36.528, a fls. 174 do Livro 3-BB, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santa Luzia.

Parágrafo único - O imóvel doado a que se refere o “caput” deste
artigo destina-se à implantação de cursos de graduação do ensino
superior e atividades correlatas de instituição de ensino superior
mantida pela Feluma.

Art. 2º - Como encargo da doação, a Feluma:
I - cumprirá 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 funcionarão:
1 - Centro Especializado de Hebiatria;
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2 - Centro de Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas e Inclusão
Escolar - CDHCIE -;

3 - Ambulatório de Atenção aos Dependentes Químicos;
b) Complexo de Ensino Superior para desenvolvimento da cultura,

do lazer, da produção social e da cidadania, aberto ao público;
c) Hospital-Escola de Lagoa Santa;
II - disponibilizará 10% (dez por cento) das vagas para a concessão

de bolsas acadêmicas integrais, considerada a situação
socioeconômica dos bolsistas;

III - promoverá a implementação do Programa de Internato de Saúde
Coletiva - Internato Rural, no Município de Lagoa Santa e nos
Municípios vizinhos que manifestarem 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, levados 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 se, findo o prazo de três anos contados da mesma data,
não tiver sido dada ao imóvel a destinação prevista no parágrafo único
do art. 1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Fábio Avelar - Sebastião Costa.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
O imóvel doado possui a seguinte descrição: inicia-se no vértice 1,

de coordenadas N 7829224,244m e E 616795,949m; deste, segue
confrontando com fazenda do Estado, com os seguintes azimutes e
distâncias: 352º41`43`` e 147,360m até o vértice 2, de coordenadas N
7829370,408m e E 616777,213m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 45º08`42`` e 95,323m até o vértice 3, de coordenadas N
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7829437,641m e E 616844,787m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 294º37`36`` e 123,469m até o vértice 4, de coordenadas N
7829489,091m e E 616732,549m; deste, segue confrontando com a
família Matos, com os seguintes azimutes e distâncias: 22º56`24`` e
161,756m até o vértice 5, de coordenadas N 7829489,091m e E
616732,549m; deste, segue confrontando com o Bairro Novo Cruzeiro,
com os seguintes azimutes e distâncias: 89º54`40`` e 52,256m até o
vértice 6, de coordenadas N 7829638,135m e E 616847,852m; com os
seguintes azimutes e distâncias: 345º40`46`` e 73,278m até o vértice
7, de coordenadas N 7829709,136m e E 616829,727m; com os
seguintes azimutes e distâncias: 46º22`24`` e 136,549m até o vértice
8, de coordenadas N 7829803,349m e E 616987,036m; deste, segue
confrontando com fazenda do Estado, com os seguintes azimutes e
distâncias: 49º43`52`` e 76,627m até o vértice 9, de coordenadas N
7829852,879 m e E 616987,036 m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 99º55`24`` e 179,012m até o vértice 10, de coordenadas N
7829822,030m e E 617163,370m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 61º42`20`` e 200,985m até o vértice 11, de coordenadas N
7829917,298m e E 617340,342m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 149º17`22`` e 233,557m até o vértice 12, de coordenadas
N 7829716,496m e E 617459,620m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 148º22`24`` e 292,418m até o vértice 13, de coordenadas
N 7829467,462m e E 617612,886m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 246º53`34`` e 87,848m até o vértice 14, de coordenadas N
7829432,986m e E 617532,086m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 250º20`29`` e 213,172m até o vértice 15, de coordenadas
N 7829361,272m e E 617331,339m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 238º45`24`` e 212,500m até o vértice 16, de coordenadas
N 7829251m e E 617149,657m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 326º30`30`` e 192,217m até o vértice 17, de coordenadas
N 7829412,190m e E 617043,037m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 238º43`01`` e 103,032m até o vértice 18, de coordenadas
N 7829358,689m e E 616954,985m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 161º06`44`` e 59,549m até o vértice 19, de coordenadas N
78293002,34m e E 616974,262m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 246º14`44`` e 113,255m até o vértice 20, de coordenadas
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N 7829256,725m e E 616870,602m; com os seguintes azimutes e
distâncias: 246º29`12`` e 81,413 até o vértice 1.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.431/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 235/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo alterar as Leis nºs 13.085, de 31/12/98; 14.695, de 30/7/2003;
15.302, de 10/8/2004; 15.304, de 11/8/2004; 15.961, de 30/12/2005, e
16.190, de 22/6/2006.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/6/2008 e
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer sobre a
matéria quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
que passamos a fundamentar nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em tela propõe adequações em leis instituidoras de

carreiras, bem como o reajuste da tabela de vencimentos e do valor
de gratificações de determinados Grupos de Atividade do Poder
Executivo. Salienta o Governador do Estado, na mensagem que
encaminha o projeto, que se trata de mecanismos de valorização do
servidor, sem comprometer o equilíbrio orçamentário e financeiro do
Estado.

Primeiramente, cuida o projeto de promover o reajuste da
Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual – GDPI – e da
tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental, carreira integrante do Grupo de
Atividades de Gestão, de Planejamento, de Tesouraria, de Auditoria e
de Atividades Político-Institucionais do Poder Executivo, nos termos
do art. 1º da Lei nº 15.304, de 2005.

Atualmente, a GDPI é calculada pelo número de pontos atribuídos
aos servidores que a ela fazem jus, aferidos em avaliação de
desempenho individual e institucional. Cada ponto corresponde a 42
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milésimos por cento do valor básico do grau J do nível IV da tabela de
vencimentos da referida carreira, prevista no Anexo II da Lei nº
13.085, de 31/12/98. Pretende-se, agora, aumentar o valor dos
referidos pontos, para 55 milésimos por cento, bem como o valor do
vencimento do grau J do nível IV, sobre o qual será calculada a
gratificação. A alteração do valor do grau J se dará por meio da
substituição da tabela de vencimentos, prevista no art. 7º do projeto,
que será retroativa a 1º/1/2008.

O projeto também propõe a alteração do art. 9º da Lei nº 14.695, de
30/7/2003, com vistas a assegurar que a comprovação das condições
para inscrição em concurso público para ingresso na carreira de
Agente de Segurança Penitenciário será feita no ato da posse, e não,
no ato da inscrição, como previsto na referida lei. Esta proposta vai ao
encontro do entendimento consignado na Súmula nº 266, de
29/5/2002, do STJ, segundo o qual “o diploma ou habilitação legal
para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na
inscrição para o concurso público”.

Propõe-se, ainda, a criação de 800 cargos efetivos da carreira de
Agente de Segurança Socioeducativo e a respectiva alteração nos
quadros da referida carreira.

A proposição estabelece também adequações na estrutura da
carreira de Auditor Interno, instituída pelo art. 1º da Lei nº 15.304, de
2004, e normas para o ingresso de servidores nesta carreira.

Outra medida consiste em alterar a Lei nº 16.190, de 2006, que
institui as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de
Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder
Executivo e das carreiras de Técnico Fazendário de Administração e
Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças e
dispõe sobre o posicionamento dos servidores nas carreiras e a
incorporação da Vantagem Temporária Incorporável - VTI - e de
parcela da Gratificação de Estímulo à Produção Individual – Gepi.

O art. 17 da mencionada lei instituiu a Gratificação de Desempenho
Individual - GDI - tendo como parâmetro a Gratificação de Estímulo à
Produção Individual - Gepi. Tal gratificação é atribuída por meio de
cotas, e a ela fazem jus os servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo e os detentores de função pública das carreiras de
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Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças, de que tratam os incisos III
e IV do art. 1º da Lei nº 15.464, de 2005.

Nos termos, ainda, do referido artigo, são atribuídas 100 cotas-GDI
para o Técnico Fazendário de Administração e Finanças e 140 cotas-
GDI para o Analista Fazendário de Administração e Finanças. O valor
de cada cota-GDI é equivalente a 47,17% do valor da cota-Gepi, e o
limite mensal para o pagamento da gratificação, conforme estabelece
o art. 17, é de 20% do vencimento inicial das respectivas carreiras.

A alteração proposta para esse artigo não só aumenta para 40% o
limite máximo mensal para o pagamento da GDI como também muda
a base para o cálculo desse valor, a qual corresponderá ao
vencimento básico do grau J do nível V das respectivas carreiras,
observada a tabela correspondente à carga horária do servidor.

Por ser oportuno, ressalte-se que o limite mensal máximo da Gepi,
para efeito de pagamento, corresponde a uma vez o valor do
vencimento básico do grau J do nível III da carreira de Auditor Fiscal
da Receita Estadual. Ressalte-se, ainda, que tanto o nível V das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças quanto o nível III da
carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual correspondem ao último
nível das mencionadas carreiras.

Outra alteração também se verifica no tocante ao art. 17, porquanto
propõe-se a supressão da fixação do número de cotas-GDI para cada
servidor, com a revogação de seu § 1º, mantendo-se o disposto no §
3º, que remete ao regulamento a fixação das condições e dos critérios
para a atribuição da gratificação. Quanto à revogação do § 4º, impõe-
se observar que este dispositivo já produziu seus efeitos no mundo
jurídico, sendo necessário aprimorar a proposição no tocante a esse
aspecto, além de efetuar outras correções de natureza técnica
legislativa, o que faremos por meio das Emendas nºs 1 a 3,
apresentadas na conclusão deste parecer.

O art. 18 da Lei nº 16.190, de 2006, prevê a hipótese da
incorporação da GDI aos proventos de aposentadoria e pensão dos
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras
de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
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Fazendário de Administração e Finanças, desde que percebida,
conforme o caso, pelos períodos estabelecidos na alínea “c” ou no
parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 2002. A
alteração proposta para esse artigo é conseqüência da inclusão do
art. 18-A, que também se propõe.

O objetivo é fazer com que o comando inscrito no referido art. 18
não tenha correspondência com o disposto no art. 18-A, cuja criação
se propõe e cujo escopo é criar a GDI-Reserva para os servidores
supracitados e para os detentores de função pública posicionados
como TFAZ e AFAZ.

Observe-se que a medida proposta pelo art. 18-A também se
ampara na Lei nº 16.190, que criou cotas-Gepi atribuídas, a título de
cotas reservas aos cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de
Gestor Fazendário.

Conforme se depreende da análise da proposição, trata-se da
instituição de normas afetas à criação de cargos, ao aumento da
remuneração e ao regime jurídico dos servidores do Estado, matérias
que, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição
Federal, são reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo. Ademais, a matéria é da competência legiferante do
Estado.

Faz-se, todavia, necessário esclarecer que a instituição de tais
medidas acarretará aumento de despesa para os cofres públicos
estaduais, o que requer a observância das disposições da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, a denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal. À luz do art. 16 da referida lei, a criação, a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento de despesa deve ser acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes. Determina, ainda, que se faz
necessária a declaração do ordenador da despesa de que o aumento
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária
Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Com vistas a dar cumprimento à norma prevista na Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Estado de Planejamento e
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Gestão encaminhou a esta Casa, por meio do Ofício OF/GAB-ADJ nº
011/2008, informações sobre o impacto financeiro das medidas
consignadas na proposição, que serão analisadas pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Apresentamos ainda as Emendas nºs 4 e 5 com vistas a aprimorar a
proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.431/2008 com
as Emendas nºs 1 a 5, apresentadas a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º - O art. 17 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual -

GDI - para os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e
detentores de função pública das carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração
e Finanças, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005, cujo limite máximo
mensal será de 40% (quarenta por cento) do valor atribuído ao
vencimento básico do grau J do nível V das respectivas carreiras,
observada a tabela correspondente à carga horária do servidor.

§ 1º - A GDI será atribuída em cotas-GDI, sendo que o valor de cada
cota-GDI será equivalente a 47,17% (quarenta e sete vírgula
dezessete por cento) do valor da cota-Gepi.

§ 2º - O Poder Executivo regulamentará as condições e os critérios
para a atribuição da gratificação de que trata o “caput” deste artigo.”.”.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o inciso I do art. 11.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
“Art. 12 – Os efeitos das alterações efetuadas nos termos dos arts.

8º a 10 retroagem a 1º de janeiro de 2008.”.
EMENDA Nº 4

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. ... - O art. 3º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007,
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passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 3º - (...)
§ 7º - Os cargos em comissão de Diretor-Geral - DAD-6 - e de

Diretor Setorial Administrativo, Ressocialização, Inteligência e de
Segurança - DAD-4 - da Subsecretaria de Administração Prisional
serão ocupados por titulares dos cargos ou por designados para o
exercício das funções de Agente de Segurança Penitenciário e de
Agente de Segurança Socioeducativo.”.”.

EMENDA Nº 5
Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier:
“Art. ... - Os servidores efetivos, os detentores de função pública, os

contratados e os designados para o exercício dos cargos ou funções
de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança
Socioeducativo que exerçam as funções de Coordenador e de
Subcoordenador de Segurança Prisional na Subsecretaria de
Administração Prisional passam a compor o Grupo de Direção e
Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo, nos
termos do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007,
integrando o Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão,
constante no Anexo I da referida lei, com vencimento correspondente
ao DAD-3.”.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.322/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.322/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Escola Luminarense de
Música, com sede no Município de Luminárias, 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° 2.322/2008
Declara de utilidade pública a Escola Luminarense de Música, com

sede no Município de Luminárias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Esc ola Luminarense de

Música, com sede no Município de Luminárias.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.325/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.325/2008, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico do
Mucuri, 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° 2.325/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico do

Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Histórico e

Geográfico do Mucuri, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; questão de ordem; aprovação - Correspondência:
Mensagem nº 231/2008 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº
1.978/2008), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.493
a 2.521/2008 - Requerimentos nºs 2.587 a 2.592/2008 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira e dos Deputados Elmiro
Nascimento e José Henrique - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -
Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2008 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento
- Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
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João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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 João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, gostaria de saber de V.

Exa. se este Plenário conta com número regimental para a aprovação
da ata.

O Sr. Presidente - A lista registra a presença de 36 Deputados,
número suficiente para que a Presidência dê a ata por aprovada.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, a questão de ordem diz
respeito ao número de Deputados em Plenário e não na lista.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que a ata não
é submetida a votação, e sim a discussão e a aprovação.

O Deputado Rêmolo Aloise - Ela precisa de quantos Deputados em
Plenário para ser aprovada, e qual artigo do Regimento?

O Sr. Presidente - Se não houver ninguém que se manifeste, cabe à
Presidência aprovar.

O Deputado Rêmolo Aloise - Estou-me manifestando a V. Exa. por
questão de ordem.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que, se não
houver ninguém que se manifeste sobre a ata, a Presidência não a
submete a votação, dando-a por aprovada.
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O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, gostaria de deixar
registrado nos anais desta reunião que fiz uma questão de ordem a V.
Exa. e V. Exa., salvo equívoco, não me respondeu. Quanto à questão
suscitada por V. Exa., ouvi o Deputado Alencar da Silveira Jr.
afoitamente dizer que a decisão é de V. Exa., então retiro o pedido
que fiz por não haver Deputados neste Plenário. No entanto, não abro
mão de que, na próxima ata, as palavras ditas por este Deputado
sejam lidas, na íntegra, pelo 2º-Secretário. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo quem sobre a ata se manifeste,
dou-a por aprovada.

Correspondência
- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de

1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:
“MENSAGEM N° 231/2008*

Belo Horizonte, 13 de junho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto de Lei n° 1.978, de 2008,
que dispõe sobre a indenização e pensão para os parentes das
vítimas do incêndio nas cadeias de Ponte Nova e Rio Piracicaba.

A emenda se refere ao valor da pensão indenizatória, que passa a
ser o valor correspondente a um salário-mínimo vigente.

O Estado reconhece a dimensão dos danos provocados pelo
incêndio, e reconhece, também, que qualquer indenização fixada não
será suficiente para apagar da memória dos parentes das vítimas do
incêndio e da própria sociedade o terrível incidente ocorrido nas
cadeias de Ponte Nova e Rio Piracicaba.

Desse modo, o Estado propõe um aumento da indenização, como
tentativa de diminuir a perda e sofrimento dos parentes das vítimas do
incêndio. Muito embora, aparentemente, a alteração de valor da
indenização – de 2/3 para um salário-mínimo – não se apresente
significativa, certamente que, individualmente, representa um aumento
considerável, capaz de, ao menos, minimizar os danos provocados.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares a emenda ao presente projeto
de lei.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.978/2008
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - A pensão indenizatória de que trata o “caput”

corresponde ao valor de um salário mínimo vigente, não incidindo
sobre ela qualquer desconto, salvo o obrigatório por força de lei
federal.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 1.978/2008. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, encaminhando, em
atendimento ao que dispõe o art. 8º da Lei nº 15.033, de 2004, o
Relatório de Avaliação dos Programas do PPAG para o exercício de
2007. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário Adjunto de
Fazenda, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.196/2008, do DeputadoGetúlio Neiva e outros.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projeto de Lei nº1.523 /2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.523/2007.)

Do Sr. Luís Henrique Vieira Rodrigues, Procurador-Geral do
Município de Nova Lima, prestando informações relativas ao
requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado pelo
Ofício nº 804/2008/SGM.

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 2.493/2008

Assegura a publicização e o acesso a dados relativos à condição da
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mulher no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei assegura a publicização e o aces so a dados

relativos à condição da mulher no Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Ficam assegurados, anualmente e com base no exercício

anterior, a publicização e o acesso a dados relativos à condição da
mulher no Estado de Minas Gerais e a informações dessa natureza
que estejam sob guarda, disposição ou responsabilidade dos órgãos
da administração direta e indireta do Estado, especialmente sobre:

I - nível de emprego formal, por setor de atividade;
II - taxa de participação feminina em relação à população

economicamente ativa e no pessoal ocupado e desocupado;
III - taxa de desemprego feminino aberto por setor de atividade;
IV - participação feminina no pessoal ocupado por setor de

atividade;
V - rendimento médio real das mulheres ocupadas, por setor de

atividade e posição na ocupação;
VI - total de rendimento das mulheres ocupadas;
VII - número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica;
VIII - índice de participação feminina ocupada em ambientes

insalubres;
IX - expectativa média de vida da mulher;
X - taxa de mortalidade da população feminina e suas principais

causas;
XI - número de mortes de mulheres durante a gestação, parto,

puerpério e por aborto espontâneo ou provocado;
XII - taxa de participação da mulher na composição etária e étnica

da população em geral;
XIII - grau de instrução médio da população feminina;
XIV - taxa de incidência de gravidez na adolescência;
XV - taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas

sexualmente transmissíveis;
XVI - proporção das mulheres chefes de domicilio, considerando

escolaridade, renda média, acesso à eletricidade, água tratada,
esgotamento sanitário e coleta de lixo;

XVII - cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e
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inativas;
XVIII - índice de mulheres apenadas por regime;
XIX - disposições dos tratados e das conferências nacionais e

internacionais pertinentes a mulher e de que o Estado de Minas
Gerais seja signatário ou participante.

§ 1º - A composição dos dados a que se refere esta lei poderá ter
por base as informações ou levantamentos de outros órgãos
governamentais e outras instituições de caráter público ou privado que
produzam dados pertinentes à formulação e implementação de
políticas públicas de interesse para as mulheres.

§ 2º - Serão também divulgadas informações sobre convênios,
conferências e seminários que o Estado de Minas Gerais tenha
celebrado ou de que tenha participado.

Art. 3º - Os órgãos públicos poderão disponibilizar ou publicar as
informações de que trata esta lei, bem como outros dados ou
pesquisas de outras instituições de caráter público ou privado que
produzam dados pertinentes ou de interesse para as mulheres.

Art. 4º - Os dados relativos à condição da mulher no Estado de
Minas Gerais deverão abranger todos os Municípios.

Art. 5° - Serão publicizados, anualmente e com base  no exercício
anterior, os dados orçamentários por projeto atividade destinados à
implementação de políticas públicas específicas para as mulheres.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Ana Maria Resende
Justificação: A proposta apresentada é de suma importância, pois a

desigualdade entre homens e mulheres está presente na cultura, na
religião e no marco jurídico do próprio Estado sobre aspectos
familiares, econômicos, trabalhistas e de qualquer natureza. A
discriminação das mulheres atravessa o tempo e a história, sendo
particularmente visível no mundo do trabalho, nos índices de pobreza
e de violência doméstica.

Por isso, o nosso especial empenho em propor projetos que dêem
visibilidade aos problemas que afetam predominantemente as
mulheres e à implementação de ações positivas de erradicação da
discriminação e de promoção da igualdade de gênero.
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Em 2004, foi sancionado em nosso Estado a Lei nº 15.218/2004,
que cria a notificação compulsória de violência contra a mulher, a
Comissão de Monitoramento da Violência Contra à Mulher, oriunda de
um projeto de lei de minha autoria e de outro Deputado, o que
significou importante avanço.

Mas a realidade nos obriga a avançar mais e mais. E é por esse
motivo que apresentamos mais um projeto de interesse das mulheres,
que dispõe sobre a publicação anual, pelo Estado, de dados relativos
à mulher, bem como dos recursos destinados à implementação de
políticas públicas específicas, atividades sociais, projetos e pesquisa
de apoio à mulher em Minas Gerais.

O projeto objetiva conhecer a realidade para subsidiar a
implementação de políticas públicas que visem fomentar os direitos
das mulheres, especialmente sobre as questões atinentes às
desigualdades de gênero, maternidade, violência e trabalho.

Ao estabelecer a competência do Estado de publicizar as
informações, recursos, projetos e pesquisas atinentes às políticas
públicas desenvolvidas em apoio à mulher, assim como a sua
condição social, o projeto cria mecanismos técnicos de avaliação da
real situação das mulheres no nosso Estado, e dessa forma, a
possibilidade de dirigir e aplicar os recursos disponíveis nas áreas de
maior demanda e necessidade, além de fomentar o estabelecimento
de canais de comunicação com os diversos segmentos da
administração do Estado, entes da Federação e instituições não
governamentais relativamente a questões essenciais como taxa de
mortalidade materna, número de filhos, gravidez na adolescência,
doenças típicas ou de maior incidência nas mulheres, participação no
mercado de trabalho, riscos mais comuns no trabalho da mulher,
cargos ou empregos a que tem acesso, situação salarial, níveis de
escolaridade e violência, entre outras.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.494/2008
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Declara de utilidade pública a Associação de Acolhimento aos
Dependentes Químicos e Familiares - ADQF -, com sede no Município
de Governador Valadares.

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

Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares - ADQF -, com
sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A Associação de Acolhimento aos Dependentes

Químicos e Familiares, entidade sem fins lucrativos, tem por escopo
prestar esclarecimentos e assistência aos dependentes químicos e
seus familiares, visando a medidas preventivas, bem como à
recuperação e reinserção social dos usuários de álcool e outras
drogas.

Com esse intuito, acolhe as pessoas com transtornos sociofamiliares
decorrentes do uso de substâncias psicoativas, sugerindo tratamentos
e grupos de ajuda mútua, presta assistência integral a crianças e
adolescentes e desenvolve suas atividades em sintonia com a
legislação vigente, colaborando com órgãos oficiais e entidades
privadas.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei, que pretende outorgar à referida Associação 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 2.495/2008
Declara de utilidade pública o Instituto de Inclusão pela Educação e

Esporte - FUT Sonhos, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Inclusão

pela Educação e Esporte - FUT Sonhos, 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, 17 de junho de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: A mencionada entidade vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente na promoção da defesa dos
direitos civis e no desenvolvimento de atividades de caráter
filantrópico, científico, esportivo, educativo e cultural.

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, ainda, que
a entidade preenche todos os requisitos da legislação em vigor.

- 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 2.496/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural e Artístico Romulo

Ferreira Diniz Júnior, com sede no Município de Fortuna de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural e

Artístico Romulo Ferreira Diniz Júnior, com sede no Município de
Fortuna de Minas.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
José Henrique
Justificação: O Instituto Cultural e Artístico Romulo Ferreira Diniz

Júnior, situado no Município de Fortuna de Minas, se encontra em
funcionamento desde outubro de 2006 e tem como finalidade a
pesquisa, divulgação e preservação do folclore desse Município e da
região. Visa também incentivar a formação dos jovens nas áreas da
música, do teatro e das artes em geral.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.497/2008
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de
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Itabira, com sede no Município de Itabira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos

Produtores Rurais de Itabira, com sede no Município de Itabira.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Ronaldo Magalhães
Justificação: O Sindicato dos Produtores Rurais de Itabira, entidade

sindical de primeiro grau, com sede na cidade de Itabira, tem realizado
importantes trabalhos na região há mais de 40 anos. A entidade
promove estudos, coordena, defende, protege e representa a
categoria econômica dos ramos da agropecuária e extrativismo rural,
de atividades pesqueiras e florestais, e de fomento à expansão da
agroindústria como forma de expandir a produção e aumentar a
competitividade dos produtos locais.

Inspira-se o Sindicato nos princípios constitucionais de solidariedade
social, livre iniciativa, direito de propriedade e economia de mercado,
balizando suas ações no interesse do País. Portanto, o trabalho
realizado promove o desenvolvimento de setores fundamentais das
sociedades mineira e brasileira.

Cumpridos os requisitos formais, contamos com a aprovação deste
projeto por esta Casa para que seja reconhecida a importância do
trabalho dessa entidade pelo poder público estadual.

- 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 2.498/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Córrego

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

Moradores do Córrego do Coqueiro Rural, com sede no Município de
Manhuaçu.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Sebastião Costa
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Justificação: A Associação de Moradores do Córrego do Coqueiro
Rural, com sede em Manhuaçu, em funcionamento há mais de dois
anos, é uma sociedade civil, de caráter filantrópico, comprometida
com o desenvolvimento cultural e educacional da comunidade
manhuaçuense. Sua diretoria não é remunerada sob nenhuma forma,
e seus associados não recebem lucros, bonificações ou vantagens. A
entidade se encontra devidamente registrada no Cartório de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Manhuaçu.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.499/2008
Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de

2001, que dispõe sobre a política estadual de medicamentos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2008, fica

acrescido do seguinte inciso VII:
“Art. 3º - (...)
VII - garantia do fornecimento gratuito de medicamentos,

especialmente os de uso continuado, aos idosos que comprovem ter
mais de 30% de sua renda mensal comprometida com a aquisição de
medicamentos e às entidades de atendimento às pessoas idosas.

VIII - garantia do fornecimento gratuito de medicamentos de uso
continuado às pessoas portadoras de doenças crônicas e às
entidades que prestam atendimento a pessoas portadoras de doenças
crônicas. ”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Padre João
Justificação: A Constituição da República é clara ao dizer que a

saúde é direito de todos e dever do Estado, corroborando o princípio
da dignidade humana, em seu art. 196. Estabelece também que o
Poder Público deve promover ações que garantam esse direito, e de
acordo com a legislação citada entre elas inclui-se a distribuição de
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mendicamentos necessários à saúde da população.
A política de saúde em vigor no Brasil, disciplinada por legislações

federais, estaduais e normatizações do Poder Executivo, busca
atender a todas as necessidades da população de forma equânime,
levando em consideração suas diferenças e prioridades. Contudo,
ainda há lacunas que levam cidadãos a buscar medidas judiciais que
garantam o acesso a medicamento, o que é um direito e uma garantia
fundamental à saúde. As estatísticas de liminares judiciais para
concessão de medicamentos vêm aumentando gradativamente em
Minas Gerais.

Estudando a Lei nº 14.133/2001, que dispõe sobre a política
estadual de medicamentos, verifica-se que não há garantias explícitas
de fornecimento de medicamentos, por parte do poder público, aos
idosos e à portadores de doenças crônicas, na legislação mineira.

O Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Medicamentos têm em
seus dispositivos a garantia de aquisição e fornecimento de
medicamentos de uso contínuo e essenciais aos idosos e a
portadores de “doenças consideradas de caráter individual que, a
despeito de atingir número reduzido de pessoas, requerem tratamento
longo ou até permanente, com o uso de medicamentos de custos
elevados” (item 3.3, da Portaria 3.916/MS/GM, de 30/10/98).

Entretanto, a legislação do Estado de Minas Gerais não contempla
tais garantias, fazendo com que idosos e portadores de doenças
crônicas tenham, muitas vezes, que recorrer ao Judiciário para obter
os medicamentos que lhes são necessários.

Quanto ao aspecto da constitucionalidade, o projeto não padece de
vício de iniciativa, uma vez que está assegurada, na Constituição
Federal, a competência concorrente da União, dos Estados e do
Distrito Federal para legislar sobre saúde, sendo também notório o
aprimoramento que traz à legislação em vigor.

Propomos este projeto de lei com o intuito de aprimorar a legislação
existente e promover a dignidade humana de idosos e de portadores
de doenças crônicas.

Por cumprir todos os requisitos legais, acreditamos na acolhida
deste projeto por nossos ilustres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.500/2008
Declara de utilidade pública o Centro de Referência e Apoio da

Comunidade do Bairro Boa Vista e Adjacências, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Referência e

Apoio da Comunidade do Bairro Boa Vista e Adjacências, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Wander Borges
Justificação: O Centro de Referência e Apoio da Comunidade do

Bairro Boa Vista e Adjacências é uma entidade civil, sem fins
lucrativos, fundada em 2/2/2006, com o escopo de congregar a
comunidade para o enfrentamento de seus problemas, auxiliando-a na
resolução de seus conflitos, defendendo seus direitos sociais e
contribuindo para o seu desenvolvimento comunitário.

A entidade tem como objetivos básicos proporcionar atividades
comunitárias e atuar nas áreas de esporte, cultura, lazer, assistência
social, saúde, educação, transporte, turismo e moradia, visando o
bem-estar comunitário. Como visto, ela presta relevantes serviços à
comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender às
crescentes demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade
social e econômica, contribuir para seu desenvolvimento humano e
promover sua inclusão social.

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

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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 2.501/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa

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

Comunitária de Santa Helena, com sede na localidade de Corredor,
Distrito de Santa Izabel de Minas, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Santa Helena, fundada

em 10/11/97, com sede na na localidade de Corredor, Distrito de
Santa Izabel de Minas, no Município de São Francisco, é uma
entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo
objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha sua
verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.502/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Granja

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

Comunitária de Granja Primavera, com sede na na localidade de
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Granja Primavera, no Município de São Francisco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Granja Primavera,

fundada em 23/9/2004, com sede na localidade de Granja Primavera,
no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais,
assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a
população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.503/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Entidades de

Ação Comunitária de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Municipal de

Entidades de Ação Comunitária de São Francisco - COMENAC-SF -,
com sede no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: O Conselho Municipal de Entidades de Ação

Comunitária de São Francisco - COMENAC-SF -, fundado em
18/5/2001, com sede no Município de São Francisco, é uma entidade
civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é
colaborar para que a população carente da região tenha sua



776

verdadeira cidadania.
Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade

promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.504/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de Espinheiro, com sede na comunidade
de Espinheiro, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Espinheiro, fundada em 6/11/2004, com sede na Comunidade de
Espinheiro, no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de
fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar
para que a população carente da região tenha sua verdadeira
cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.



777

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.505/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de Quatis, com sede na localidade
Fazenda Poção de Areia, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade de Quatis, fundada em 30/4/2003, com sede na
localidade Fazenda Poção de Areia, no Município de São Francisco, é
uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo
objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha sua
verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.506/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Recanto da Tapera.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Recanto da Tapera,
com sede na Comunidade de Recanto da Tapera, no Município de
São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Recanto da Tapera, fundada em 27/9/2004, com sede na
Comunidade de Recanto da Tapera, no Município de São Francisco, é
uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo
objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha sua
verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.507/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Marruás, com sede
na localidade denominada Marruás, Fazenda Tapera, Distrito Morro,
no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
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Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade de Marruás, fundada em 28/6/97, com sede na
localidade denominada Marruás, Fazenda Tapera, Distrito Morro, no
Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais,
assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a
população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.508/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de São Domingos, com sede na
Comunidade de São Domingos, Fazenda Canabrava, Município de
São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São

Domingos, fundada em 5/7/97, com sede na Comunidade de São
Domingos, Fazenda Canabrava, no Município de São Francisco, é
uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo
objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha sua
verdadeira cidadania.
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Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.509/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pequenos

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

Comunitária Pequenos Produtores Rurais de Tabuado, com sede no
Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária Pequenos Produtores Rurais

de Tabuado, fundada em 15/4/2008, com sede no Município de São
Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não
lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente da
região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.
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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 2.510/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Croá, com sede no
Distrito de Croá, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Comunidade de Croá, fundada em 24/8/96, com sede no Distrito de
Croá, no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins
sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para
que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.511/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de Taboquinha do Morro, com sede no
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Distrito de Vila do Morro, no Município de São Francisco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Taboquinha do Morro, fundada em 23/1/2002, com sede no Distrito de
Vila do Morro, no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de
fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar
para que a população carente da região tenha sua verdadeira
cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.512/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais dos Altinos, com sede na localidade de
Caraíbas, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais dos

Altinos, fundada em 10/8/2002, com sede na localidade de Caraíbas,
no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais,
assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a
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população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.
Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade

promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.513/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

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

Desenvolvimento Comunitário de Porfia, com sede na localidade de
Porfia, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Porfia,

fundado em 22/6/97, com sede na localidade de Porfia, no Município
de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e
não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente
da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
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desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.514/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Barreiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Barreiro, com sede no Distrito de Serra das Araras, no
Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária do Barreiro, fundada em

30/10/89, com sede no Distrito de Serra das Araras, no Município de
São Francisco. é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e
não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente
da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.515/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

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

Comunitária de Contendas - Accon -, com sede no Distrito de Santa
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Izabel, no Município de São Francisco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Contendas - Accon -,

fundada em 1º/2/97, com sede no Distrito de Santa Izabel, no
Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais,
assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a
população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.516/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Unido da Comunidade de

Descançador.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Unido da

Comunidade de Descançador, com sede na localidade de
Descançador, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: o o Grupo Unido da Comunidade de Descançador,

fundado em 18/5/2001, com sede na localidade de Descançador, no
Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais,
assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a
população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.
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Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.517/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Brejo da

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

Comunitária de Brejo da Felicidade, com sede na localidade de Brejo
da Felicidade, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Brejo da Felicidade,

fundada em 30/3/97, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais
e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população
carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

- 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 2.518/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Pinhãozeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Pinhãozeiro, com sede na localidade de Pinhãozeiro, no Município
de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: O Conselho Comunitário de Pinhãozeiro , fundado em

13/4/97, com sede na localidade de Pinhãozeiro, no Município de São
Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não
lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente da
região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.519/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Riacho

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

Comunitária de Riacho Fundo de Tapera, com sede na Comunidade
de Riacho Fundo de Tapera, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Riacho Fundo de Tapera,

fundada em 20/6/90, com sede na Comunidade de Riacho Fundo de
Tapera, no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins
sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para
que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.520/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Barra do

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

Comunitária de Barra do Morro, com sede na localidade de Barra do
Morro, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Barra do Morro, fundada

em 14/10/2001, com sede na localidade de Barra do Morro, no
Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais,
assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a
população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
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comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.521/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Feirantes do Município de São Francisco -
APPEF-SF-MG -, com sede na Ceasa, no Município de São
Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Feirantes do

Município de São Francisco - APPEF-SF-MG -, do Município de São
Francisco, fundada em 20/11/2006, é uma entidade civil, de fins
sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para
que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.587/2008, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadania Honorária ao Ministro dos
Transportes. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.588/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas, para tomada de providências, ao Conselho
Nacional de Justiça, aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao
Conselho Nacional do Ministério Público, ao Ministro da Saúde, ao
Conselho Nacional de Saúde, ao Ministério Público Estadual e aos
membros do Conselho Superior do Ministério Público, as notas
taquigráficas acerca das questões que envolvem o ex-
Superintendente da Fhemig Francisco de Assis Machado.

Nº 2.589/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Desembargador Joaquim
Herculano Rodrigues, parabenizando-o pela ética, pela lisura, pela
competência, pelo destemor e pelo grande senso democrático com
que conduziu os trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Minas Gerais.

Nº 2.590/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Desembargador José
Tarcízio de Almeida Melo por sua posse como Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.591/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais pedido
de providências para a apuração imediata do crime de assassinato a
facadas contra uma adolescente de 13 anos e de lesões e estupro
contra a irmã de 12 anos, ocorridos na madrugada de 8/6/2008, no
Município de Pedro Leopoldo, após um “show” de rodeio no parque de
exposições.

Nº 2.592/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais pedido de providências para a apuração imediata do
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crime de assassinato a facadas contra uma adolescente de 13 anos e
de lesões e estupro contra a irmã de 12 anos, ocorridos na
madrugada de 8/6/2008, no Município de Pedro Leopoldo, após um
“show” de rodeio no parque de exposições.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira e dos Deputados
Elmiro Nascimento e José Henrique.

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 Mundial do Meio
Ambiente.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte,
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, tendo em vista a necessidade de racionalizar os

procedimentos administrativos, decide que, a partir desta data, os
avulsos das proposições de que tratam o art. 204 e o parágrafo único
do art. 216 do Regimento Interno serão distribuídos às Deputadas e
aos Deputados por meio eletrônico. Os impressos dessas matérias
poderão ser solicitados na Biblioteca desta Casa, na Gerência-Geral
de Documentação e Informação.

Mesa da Assembléia, 17 de junho de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ACORDO DE LÍDERES
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos
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Líderes com assento nesta Casa, deliberam que seja prorrogado até o
dia 27 do corrente mês o prazo para recebimento de emendas ao
Projeto de Lei nº 2.392/2008, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2009 e
dá outras providências.

Sala das Reuniões, 17 de junho de 2008.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 17 de junho de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 45/2008, dos Deputados Sargento Rodrigues, Durval
Ângelo e outros, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. Pelo BSD:
efetivo - Deputado Zé Maia; suplente - Deputado Lafayette de
Andrada; pelo BPS: efetivo - Deputado Chico Uejo; suplente -
Deputado Djalma Diniz; pelo DEM: efetivo - Deputado Leonardo
Moreira; suplente - Deputado Delvito Alves; pelo PDT: efetivo -
Deputado Paulo Cesar; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PP:
efetivo - Deputado Vanderlei Jangrossi; suplente - Deputado Dimas
Fabiano. Designo. Às Comissões.

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 2.591 e 2.592/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em
11/6/2008, dos Requerimentos nºs 2.524 a 2.531/2008, do Deputado
Doutor Viana, e 2.566/2008, do Deputado José Henrique; e de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em
11/6/2008, do Requerimento nº 2.555/2008, do Deputado Jayro Lessa
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(Ciente. Publique-se.).
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18, às 9 horas e às 20
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

28/5/2008
Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Cecília
Ferramenta. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 251/2007, de autoria
da Deputada Cecília Ferramenta, que inclui os fisioterapeutas e
terapeutas ocupacionais no Programa Saúde em Casa e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Marcus
Pestana publicado no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir Lucy Monteiro
Mayer, Gerente Estadual da Atenção Primária à Saúde da Secretária
de Saúde, e Fernando Lelis, empreendedor público do Projeto Saúde
em Casa, representando o Sr. Marcus Pestana, Secretário de Saúde;
Marisa Aparecida Amorim, assessora da Gerência de Assistência, e
Roberta Rangel, Gerente da Tensão Básica da Regional Norte,
representando o Sr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, Secretário
Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Ingridh Farina, assessora
técnica e fisioterapeuta, representando o Sr. José Euclides Poubel e
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Silva, Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional; Fabiano Moreira da Silva, Professor da Faculdade de
Medicina e de Fisioterapia do Vale do Aço; Mônica Vieira Garcia
Campos, membro da Diretoria Executiva da Associação Mineira de
Fisioterapia, representando o Sr. Euro Alves França de Mesquita,
Presidente da Associação; Luiz Gustavo Teixeira Mendes,
Coordenador-Geral da Associação Mineira de Fisioterapia; Ronaldo
Gontijo, Vereador e Vice-Presidente da Comissão de Saúde da
Câmara Municipal de Belo Horizonte, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra à 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 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.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.143, 2.180, 2.202 e 2.238/2008. 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 Célio Moreira, em
que solicita seja encaminhado ofício à Secretaria de Saúde para que
seja instalada auditoria técnica na Santa Casa de Corinto, por
iniciativa da Superintendência de Regulação, a fim de averiguar o
cumprimento de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de
Corinto; Hely Tarqüínio em que solicita a realização de reuniões
conjuntas das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos nos
Municípios de Patos de Minas e Juiz de Fora para debater os critérios
para concessão de auxílios-doença e de aposentadorias por invalidez
pelos peritos do INSS, bem como para debater os conceitos de
incapacidade temporária e permanente; Luiz Tadeu Leite e Hely
Tarqüínio em que solicitam a realização de reunião conjunta das
Comissões de Saúde e de Direitos Humanos para discutir as questões
relativas aos transtornos mentais provocados pelos ambientes de
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trabalho e as concessões de aposentadorias por incapacidade
negadas, nesses caso, pelo INSS; e Durval Ângelo em que solicita
reunião conjunta das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos
para obter esclarecimentos e debater, em audiência pública, a
situação de portadores da hipertensão arterial pulmonar no Estado. A
Presidência recebe requerimentos da Deputada Cecília Ferramenta
em que solicita seja encaminhado ofício ao Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça para que seja aprovado o Projeto de Lei nº
251/2007 e seja encaminhado ofício às prefeituras dos 853 Municípios
de Minas Gerais, infomando a realização desta reunião e solicitando
que as prefeituras incorporem os profissionais de fisioterapia e de
terapia ocupacional no Programa de Saúde da Família. 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, 4 de junho de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Carlos Pimenta - Ruy Muniz - Fahim

Sawan.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 3/6/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Ana Maria Resende e o Deputado Jayro Lessa
(substituindo este a Deputada Maria Lúcia Mendonça, por indicação
da Liderança do DEM), 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 Jayro Lessa, 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 aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.022/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão), na forma
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do Vencido no 1º turno. 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 1.933/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça) e
2.315/2008 (relatora: Deputada Rosângela Reis), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.439, 2.454, 2.510 e
2.512/2008. 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, 10 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Chico Uejo.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008
Às 10h08min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Ana Maria Resende e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Carlin
Moura. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria
Lúcia Mendonça, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios das
Sras. Neusa Coutinho Affonso, Secretária do Tribunal de Contas da
União (17/5/2008) e Fátima Cassanti, Coordenadora-Geral da
Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (31/5/2008). 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 2.270/2008 (relator: Deputado
Vanderlei Jangrossi); 2.326/2008 (relatora: Deputada Ana Maria
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Resende) e 2.356/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça),
que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.452 e
2.508/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.895/2007 e 2.212 e 2.213/2008. 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 Irani Barbosa, em
que solicita a realização de reunião para, em audiência pública,
debater a situação dos alunos frente à direção da Escola Estadual
Maria da Piedade Fonseca, com sede no Município de Vespasiano;
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja convidado a participar de
reunião desta Comissão o estudante Eder Carlos Lopes Coimbra,
vencedor do quadro "Soletrando", da Rede Globo, para manifestar sua
experiência; e Luiz Tadeu Leite, em que solicita a realização de
reunião conjunta desta Comissão e a de Direitos Humanos para, em
audiência pública, debater questões referentes à administração da
Fumec, especificamente no que se refere à demissão de professores.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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
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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 aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.397/2007, na forma do vencido no 1º turno (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 2.451 e
2.520/2008. 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 Doutor Viana em que solicita seja
realizada audiência pública para debater o cancelamento do concurso
público da Prefeitura de Ribeirão das Neves; e Carlos Pimenta em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir questões
relativas às dívidas das prefeituras municipais com o 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, 11 de junho de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ademir Lucas - Wander Borges - Padre

João.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/6/2008

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros e Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Doutor Viana e Carlin Moura.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
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 debater o Projeto de Lei Federal nº 1.453/2007,
do Deputado Federal José Fernando, que altera as Leis nºs 7.990, de
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28/12/89, e 8.001, de 13/3/90, que regulamentam a compensação
financeira pela exploração de recursos minerais e criam uma
participação especial para o setor mineral. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir o Deputado Federal José Fernando; o
Deputado Doutor Viana, Presidente da Frente Parlamentar Pró-
Mineração da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Fábio Henrique Vieira Figueiredo, Diretor Jurídico do Sindiextra,
representando o Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra e
da Câmara da Indústria Mineral da Fiemg; Sérgio Dâmaso,
Superintendente do DNPM; e Leonardo Mattos, Vice-Presidente do
PV estadual, 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. 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, 10 de junho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues e Délio Malheiros, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dinis Pinheiro.
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 debater a crescente onda de violência nas
escolas do Estado. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Ten. Cel. Robson Alves Campos Ferreira, Chefe da
3ª Seção do Estado-Maior da PMMG, representando Maurício de
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Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social;
Ismayr Sérgio Cláudio, Coordenador do Núcleo de Apoio do Programa
Rede pela Paz nas Escolas e Gerente de Projetos Especiais de
Educação da PBH; Gilson Luiz Reis, Presidente do Sindicato dos
Professores de Minas Gerais - Sinpro-MG; Wellerson Eduardo da
Silva Corrêa Loureiro, Defensor Público da Infância e da Juventude e
Coordenador do Fórum para a Paz Escolar - Forpaz -; e a Sra. Maria
Lúcia Martins da Silva, Diretora da Superintendência Regional
Metropolitana C, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra aos Deputados Dinis Pinheiro e Délio
Malheiros, 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.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Getúlio Neiva - Ruy Muniz.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Getúlio Neiva (substituindo este ao Deputado
Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB) e Ruy Muniz
(substituindo o Deputado Leonardo Moreira, por indicação da
Liderança do DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues,
declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: no 1º turno, Projeto de Lei nº 2.375/2008 e, no 2º turno, Projeto



801

de Lei 429/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); em turno único, os
Projetos de Lei nºs 2.260 e 2.386/2008 (Deputado Délio Malheiros).
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 429/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues) na forma do vencido no 1º
turno. 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 2.540, 2.541/2008,
este com a Emenda nº 1, 2.542, 2.551/2008, este com a Emenda nº 1,
e 2.556, 2.558/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nºs 2.271 e 2.291/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita sejam
encaminhados ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e ao
Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para a apuração
imediata do assassinato de uma adolescente de 13 anos e do estupro
contra a irmã de 12 anos, ocorridos na madrugada de domingo, no
Município de Pedro Leopoldo. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Luiz Tadeu Leite.

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

1.493/2007
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 Comunitária do
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Bairro São Paulo, com sede no Município de Matozinhos.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/8/2007 e

distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.493/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária do Bairro São Paulo, com sede no
Município de Matozinhos.

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

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 26 (ver
alteração realizada em 2/12/2007), que ela não remunera as
atividades de seus Diretores e Conselheiros, nem as dos sócios; e, no
art. 30, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere local, 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 1.493/2007.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

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

1.498/2007
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 entidade Obra Social Padre José Baldo,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.498/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Obra Social Padre José Baldo, com sede no Município de Ribeirão
das Neves, entidade filantrópica, de caráter educacional, cultural,
desportivo e assistencial, que tem por escopo promover a melhoria da
qualidade de vida da população nevense, assegurando-lhe o pleno
exercício da cidadania.

Para tanto, promove a cultura e assistência educacional gratuita nos
níveis de suplência; ministra cursos profissionalizantes para jovens e
adultos, bem como reforço escolar para os menos favorecidos;
desenvolve atividades sociais em benefício da coletividade; coopera
com programas e projetos de prevenção da violência, de proteção e
defesa de direitos de seus assistidos, visando à inclusão social das
famílias em situação de vulnerabilidade; possibilita a inserção dos
idosos em atividades que proporcionam melhoria de sua qualidade de
vida; luta pela implantação de creches e pré-escolas; presta serviços
gratuitos de assistência social.

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 1.498/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.819/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores
do Bairro Itapoã, com sede no Município de Unaí.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.819/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Itapoã, com sede
no Município de Unaí, que tem como principal finalidade promover a
qualidade de vida dos moradores locais.

Para alcançar seu objetivo, oferece à comunidade meios concretos
de vida para a melhoria da renda familiar; realiza eventos sociais,
cívicos, culturais e esportivos, visando à integração de seus
associados; promove o amparo social da coletividade; luta pela
criação de um centro comunitário de assistência a pessoas carentes,
especialmente crianças e idosos.

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 1.819/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.360/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Boa Esperança, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/5/2008 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 2.360/2008 tem por escopo declarar de utilidade
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pública a Santa Casa de Misericórdia de Boa Esperança.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 30, que ela
não remunera as atividades de seus Diretores, Conselheiros,
benfeitores ou equivalentes; e, no art. 39, 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 2.360/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

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

2.367/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação El Shadai, com sede
no Município de Francisco Sá.

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 2.367/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação El Shadai, com sede no Município de Francisco Sá, que
tem como finalidade precípua defender os interesses e as demandas
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dos moradores locais.
Na consecução de suas metas, desenvolve atividades assistenciais;

oferece serviços médicos e odontológicos; combate a fome e a
pobreza; facilita a inserção de seus associados no mercado de
trabalho; orienta sobre a preservação do meio ambiente; executa
serviços de radiodifusão comunitária.

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

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

nº 2.367/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.386/2008

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio às
Vítimas de Violência - Amavi -, com sede no Município de Lagoa da
Prata.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou,
cabe a este colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.386/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio às Vítima de Violência, com sede no Município
de Lagoa da Prata, que tem como finalidade precípua dar assistência
às vítimas de maus-tratos de qualquer natureza e às suas respectivas
famílias.

Para consecução de seu objetivo, oferece aos seus assistidos ajuda
em caráter emergencial, como distribuição de medicamentos, cestas
básicas e aparelhos ortopédicos; realiza palestras educativas; orienta
pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais; mantém
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estabelecimento destinado a abrigar dependentes químicos,
oferecendo-lhes serviços diversos, inclusive, apoio moral e espiritual.
Atua, ainda, na promoção de valores éticos e da cidadania.

Esclareça-se que a Emenda nº 1 tem por finalidade retificar o nome
da entidade, de acordo com o constante no art. 1º do 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 2.386/2008 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Délio Malheiros, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.387/2008

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 Jaibense de Apoio ao
Menor – Ajam –, com sede no Município de Jaíba.

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 2.387/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Jaibense de Apoio ao Menor, com sede no Município de
Jaíba, que tem como finalidade precípua lutar pela garantia dos
direitos da criança e do adolescente.

Para a consecução desse objetivo, desenvolve ações que lhes
proporcione acesso à educação e à profissionalização, o que é feito
no Projeto Vida, por meio do qual ministra aos jovens sob sua
proteção oficinas profissionalizantes para inseri-los no mercado de
trabalho.

Além disso, envida esforços para assegurar a seus assistidos o
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direito à liberdade, à dignidade, à saúde, à alimentação, à cultura, ao
lazer e ao convívio familiar e comunitário em ambiente sadio, além da
melhoria de suas condições de vida.

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

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

nº 2.387/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.413/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade alterar o art. 1º da Lei nº 10.116, de 28/3/90, que
declara de utilidade pública a Creche Pequeno Polegar, com sede na
cidade de Itaúna.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 29/5/2008, 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 2.413/2008 pretende alterar o art. 1º da Lei nº

10.116, de 1990, que declara de utilidade pública a Creche Pequeno
Polegar, com sede na cidade de Itaúna, com o objetivo de adequá-lo
ao novo estatuto da entidade, aprovado em setembro de 2005, que
mudou o seu nome para Associação Educacional Infanto-Juvenil
Pequeno Polegar, com sede no Município de Itaúna.

Importa ressaltar que tal entidade possui caráter educacional,
cultural, assistencial, de saúde, ensino e pesquisa, desportivo e
profissionalizante, sem fins lucrativos e cumpre todos os requisitos da
Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública.

A proposição em tela visa, pois, sanar o conflito existente entre a
atual razão social da entidade e a anterior, constante na Lei nº 10.116.
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Assim, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe
sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado.
Essa norma, em seu art. 13, determina que uma lei pode ser
modificada por meio de nova redação, acréscimo ou revogação de
dispositivo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.413/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

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

2.419/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Águas Formosas - Apae de Águas
Formosas, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 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 2.419/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Águas Formosas.

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 determina, no art.
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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 2.419/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

2.421/2008
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 Comunitária
dos Pequenos Produtores da Vereda e Região - Aprover -, com sede
no Município de Unaí.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 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 2.421/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores da
Vereda e Região, com sede no Município de Unaí.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
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idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 33, que ela

não remunera as atividades de seus Diretores e Conselheiros ou
instituidores, bem como as dos associados; e, no art. 37, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, registrada nos Conselhos Nacional e Municipal
de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.421/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

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

2.422/2008
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 dos Pequenos
Produtores Rurais da Fazenda Landin, com sede no Município de
Unaí.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 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 2.422/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da
Fazenda Landin, com sede no Município de Unaí.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
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idôneas e 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, instituidores
ou sócios não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento
de lucros, gratificações, bonificações ou vantagens; e no art. 31, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,
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 2.422/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Taqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.424/2008
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 de Apoio à
Escola Família Agroindustrial de Turmalina - Asfat -, com sede no
Município de Turmalina.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 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 2.424/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Apoio à Escola Família Agroindustrial de Turmalina.
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



813

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. 38 do seu estatuto determina que não
serão remunerados seus Diretores, associados, Conselheiros,
instituidores e benfeitores, e o art. 40 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.424/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

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

2.426/2008
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 Apicultores do
Vale do Jequitinhonha - Aapivaje -, com sede no Município de
Turmalina.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008 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 2.426/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Apicultores do Vale do
Jequitinhonha, com sede no Município de Turmalina.

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,
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 determina no art.
40 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, juridicamente constituída,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública; e no art. 41, que os seus Diretores e Conselheiros não serão
remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou
vantagens.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.426/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.160/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Weliton Prado
e decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.161/2005,
acrescenta dispositivos à Lei nº 15.259, 27/7/2004, que institui o
sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas
Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros -
Unimontes.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

À proposição foram anexados os Projetos de Lei nºs 1.163 e
1.164/2007.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

A matéria vem, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre
o seu mérito, nos termos do art. 188, combinado com art. 102, I, “a”,
do Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto de lei em exame pretende alterar a Lei nº 15.259, de

27/7/2004, que institui sistema de reserva de vagas nas universidades
públicas do Estado, incluindo dois parágrafos no seu art. 1º. Desta
forma, visa a assegurar aos candidatos ao vestibular que
eventualmente venham a se beneficiar da reserva de cotas
estabelecida na lei a gratuidade na inscrição no processo seletivo para
o ingresso na faculdade. Estando selecionados os alunos segundo o
critério de reserva de vagas estabelecido na lei, deseja-se vedar a
cobrança de qualquer taxa, como, por exemplo, a taxa de matrícula.

Além disto, busca-se oferecer a esses alunos programas de
permanência e assistência estudantil, auxiliando-os financeiramente
mediante a concessão de ajuda de custo para transporte, alimentação
e aquisição de material didático e livros.

A Comissão baixou a proposição em diligência à Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que se manifestou contrária à
sua aprovação por meio de nota técnica emitida pelo Superintendente
de Supervisão e Políticas Públicas Celson José da Silva. O primeiro
aspecto para o qual nos chama a atenção a mencionada nota técnica
é o impacto financeiro no orçamento da Unimontes e da Uemg. De
fato, isentar todos os candidatos que poderiam se beneficiar da
reserva de cotas a que se refere a Lei nº 15.259, de 2004, do
pagamento da inscrição no vestibular representa um incremento
extraordinário nas despesas das referidas instituições de ensino
superior. Saliente-se que a Lei nº 15.150, de 2004, estabelce, em seu
art. 4º, que “as universidades públicas estaduais fixarão uma cota de
inscrições gratuitas para o vestibular destinadas aos candidatos que
comprovarem situação de carência financeira”. Elas o fazem dentro de
suas possibilidades financeiras e de forma a não comprometer o
financiamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Ademais, a gratuidade da inscrição no vestibular levaria muito jovens
que não completaram o ensino médio a se submeterem ao certame,
apenas como exercício preparatório ou como experiência.

Estamos de acordo com o Superintendente de Supervisão e
Políticas Públicas, segundo o qual, conforme nota técnica
encaminhada a esta Casa, a implantação dos mecanismos para
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melhorar o desempenho acadêmico dos carentes, estabelecidos pela
Lei nº 15.259, pode ser efetuada pela Uemg e pela Unimontes com os
recursos materiais, didáticos e acadêmicos de que já dispõem, não
necessariamente demandando aportes adicionais de recursos
financeiros.

Os Projetos de Lei nºs 1.163/2007 e 1.164/2007 visam a alterar as
regras de definem os beneficiados pela política de cotas. A este
respeito, deve-se salientar que a implementação de qualquer lei
requer um tempo de maturação. Por mais que o administrador público
planeje a execução da política pública definida na lei, a administração
pública irá aperfeiçoar o processo de implementação desta política na
prática, ao lidar com os problemas e as dificuldades que não poderiam
ser previstos de forma antecipada. Essa ponderação visa a chamar a
atenção dos nobres pares para o fato de que não se devem alterar os
critérios definidos na Lei nº 15.259 neste momento, porque ainda não
houve tempo necessário para avaliar se as regras em vigor são
adequadas. Há um comprometimento da qualidade da política publica
se as regras legais que a definem são constantemente alteradas.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que não altera a essência da proposição, mas
apenas a aperfeiçoa, vedando expressamente a cobrança de qualquer
taxa dos beneficiados pelas regras de cota a que se refere a Lei nº
15.259. Sendo esta uma alteração que não provoca grande impacto
sobre a política de reserva de vaga para determinados grupos,
entendemos que a aprovação da matéria representa uma melhoria
pontual no texto normativo, não havendo razão para se opinar
contrariamente à aprovação do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

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

nº 1.160/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ivair

Nogueira - Ademir Lucas - Chico Uejo.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.609/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador
Gomes o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/9/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 7/10/2007 esta relatoria houve por bem baixar a proposição em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação. Atendida a
diligência, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.609/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Comendador Gomes imóvel constituído de terreno edificado, com área
de 720m², situado nesse Município e registrado sob a matrícula nº
3.547, a fls. 279 do Livro 2-L, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Frutal. O referido bem foi doado ao Estado em 1978 pelo
referido Município, sem a imposição de qualquer ônus. Em 1981 o
Estado construiu no local um prédio destinado ao funcionamento de
uma unidade de saúde.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado;
e, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, que, no art. 17,
inciso I, impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado.

Esta exigência está plenamente atendida com a finalidade dada ao
imóvel, expressa no parágrafo único do art. 1º do projeto, a saber, o
funcionamento de uma unidade de saúde, o que beneficiará a
comunidade local. Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º
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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, for desvirtuada a destinação prevista.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 314/2008, manifesta-se
favorável à pretendida doação, tendo em vista o fato de no imóvel
estar em funcionamento uma unidade de saúde gerenciada pelo
Município.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.609/2007.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.611/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº
1.611/2007 altera a Lei nº 9.095, de 17/12/85, que dispõe sobre o
exercício das atividades de despachante no Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/9/2007, o projeto foi
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
nº 1.

Compete a esta Comissão examinar o mérito da proposição, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.611/2007 propõe uma alteração pontual na Lei

nº 9.095, de 1985, que dispõe sobre o exercício das atividades de
despachante no Estado, acrescentando dois incisos ao seu art. 21.

A proposição em apreço pretende que, na vacância de cargo de
despachante, o preposto credenciado mais antigo e que tiver mais de
10 anos de atividade poderá solicitar o seu credenciamento como
despachante provisório, para ocupar a vaga do titular pelo prazo de 12
meses. Propõe, ainda, que o despachante provisório deverá, no citado
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prazo, submeter-se à prova de habilitação e assinar termo de
responsabilidade para credenciamento definitivo, na forma do disposto
no art. 3º da mencionada lei.

De acordo com o autor da proposta, na justificação que acompanha
o projeto, objetiva-se garantir que o preposto credenciado no Detran-
MG, indicado por despachante com quem trabalhe há mais de 10
anos, não seja afastado de sua atividade profissional em caso de
afastamento do despachante. O autor argumenta ainda que o
preposto não tem garantia de continuidade no trabalho e que o
despachante apenas assina a sua carteira de trabalho e não recolhe o
INSS nem o FGTS.

Para o desempenho das funções de despachante, o profissional
deve se submeter a curso oferecido pela Secretaria de Defesa Social
e ser aprovado em prova em que demonstre sua capacidade
profissional, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.095. Ora, se o cidadão
está há mais de 10 anos auxiliando o colega, é certo que já adquiriu
os conhecimentos necessários para o adequado desempenho das
funções de despachante. Não se justifica que este trabalhador tenha
que se submeter ao curso a que se refere o mencionado dispositivo, o
qual, diga-se de passagem, não vem sendo ofertado pela
administração pública, de acordo com a justificação do autor.

A proposição merece pequeno reparo, porque não existe o cargo de
despachante. Cargos são criados por lei e providos por servidores
públicos, em decorrência de concurso público ou de relação de
confiança com o agente político, conforme previsto no art. 37, III, da
Constituição da República. Não é o caso dos despachantes, que
prestam um serviço à sociedade e são remunerados por aqueles que
os contratam, na forma da legislação civil. Por esta razão,
apresentamos a Emenda nº 1.

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

nº 1.611/2007 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso I do art. 21 da Lei nº 9.095, de 17/12/85, a que se

refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
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“Art. 1º - (...)
“Art. 21 - (…)
I - no afastamento definitivo do despachante de suas atividades, o

preposto credenciado mais antigo e que tiver mais de dez anos de
atividade poderá solicitar o seu credenciamento como despachante
provisório;”.”.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

Ivair Nogueira - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.032/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ruy Muniz, o Projeto de Lei nº 2.032/2008
“dispõe sobre a concessão de nova placa pelo Departamento de
Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - ao proprietário de veículo
automotor que tiver a placa clonada”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/2/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer preliminar quanto a
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame assegura a obtenção gratuita de nova placa ao

proprietário de veículo automotor que tiver a placa clonada, o que
deve ser demonstrado mediante processo administrativo junto ao
Detran-MG.

Segundo a proposição, uma vez concedida a nova placa, será
imediatamente providenciada a baixa do registro da anterior.

São inúmeros os casos de clonagem de placas de veículo, o que
tem causado sérios transtornos às vítimas dessa adulteração. Trata-
se, na verdade, de um problema de dimensão nacional, considerando
sua ocorrência em vários Estados da Federação, como, por exemplo,
Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná,
Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, entre
outros. Com o propósito de combater tal ilicitude, alguns Estados têm
adotado procedimentos específicos, como o emprego do lacre
anticlonagem.
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O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 115, § 1º, estabelece
que “os caracteres das placas serão individualizados para cada
veículo e o acompanharão até a baixa de registro, sendo vedado seu
reaproveitamento”; todavia, tal diploma normativo não traz nenhuma
disposição atinente ao problema da clonagem de placas. Em razão do
grande número dessas ocorrências, o Conselho Nacional de Trânsito
– Contran – editou a Resolução nº 231, que introduz um padrão de
placas, com fontes mais legíveis e de clonagem mais difícil. Por sua
vez, o Departamento Nacional de Trânsito – Denatran – expediu uma
portaria estabelecendo outro modelo de lacre para as placas, de modo
que cada lacre deve ter um número que é vinculado ao veículo, o que
também objetiva evitar a prática da clonagem.

Em alguns Estados, o Detran tem autorizado a troca de placas de
veículos que foram alvo de clonagem, observados determinados
procedimentos. A vítima deve registrar um boletim de ocorrência, a ser
avaliado pela Corregedoria do Detran, que procede a uma
investigação preliminar. Constatada a clonagem, é feita uma nova
placa, procedendo-se à baixa da anterior. Naturalmente, trocada a
placa, deve ser providenciada uma nova documentação,
referenciando a nova indicação da placa. Em São Paulo, tanto o
emplacamento quanto o novo documento correm por conta da vítima
da clonagem.

Feitas essas considerações e volvendo a atenção para o projeto
apresentado, não vislumbramos óbice de ordem jurídico-constitucional
à sua aprovação. Não se está a tratar propriamente de normas de
trânsito e transporte, o que seria da alçada privativa da União. Cuida-
se, isto sim, de estabelecer um procedimento no âmbito do Detran-
MG, de modo a assegurar às vítimas de clonagem a troca da placa
dos veículos a fim de livrá-las dos inúmeros transtornos decorrentes
dessa fraude. Tendo em vista o princípio da autonomia dos entes
federativos, estes estão habilitados a legislar sobre tais
procedimentos.

Quanto à gratuidade da troca empreendida, entendemos que, por
mais significativa que seja a ocorrência da clonagem não vai ao ponto
de causar impacto no orçamento público com as edidas propugnadas,
mesmo porque, conforme dito linhas atrás, com as novas medidas
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constantes na Resolução nº 231, do Contran, a tendência será, se não
a eliminação, ao menos o declínio da prática da clonagem. Nessa
mesma ordem de idéias, se os valores de um novo emplacamento e
de uma nova documentação se mostram expressivos relativamente ao
interessado, singularmente considerado, sobretudo tendo em vista
que este já havia pago tais valores antes de ter sido vítima da
clonagem, o mesmo não pode ser dito quanto a esses valores em face
do Erário. Dessa perspectiva utilitarista, não vemos problema jurídico
em instituir tal gratuidade.

Cumpre dizer, entretanto, que o projeto está a merecer alguns
reparos, pois o texto alude tão-somente à obtenção de uma nova
placa pela vítima da clonagem, sem nenhuma referência à nova
documentação, que é uma decorrência lógica da mudança na
identificação do veículo. Com vistas a introduzir tal alteração no
projeto, bem como a aprimorar o texto, apresentamos, ao final deste
parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.032/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a substituição da placa de veículo automotor que tiver

sido clonada.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O proprietário de veículo cuja placa tenha sido clonada fará

jus à sua substituição, após a comprovação do fato, mediante
processo administrativo.

Parágrafo único - O novo emplacamento e a nova documentação do
veículo serão providenciados sem custo para o proprietário.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.256/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 11/4/2008,
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.

Em 29/4/2008, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
se obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida,
assim como ao Prefeito do Município de Divinópolis, para que
manifestasse a sua concordância com os termos do projeto. De posse
dessas informações, passamos à análise da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.256/2008 tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Divinópolis um imóvel constituído
pela área de 7.600m², situado na localidade denominada
Cangalheiros, nesse Município, e registrado sob o nº 28.083, do Livro
2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Para a transferência de domínio de bens públicos, o art. 18 da
Constituição do Estado exige autorização legislativa. No âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações
e contratos da administração pública, no inciso I de seu art. 17,
estabelece, além da referida autorização, a necessidade de interesse
público devidamente justificado.

Essa exigência será atendida, pois, conforme determina o parágrafo
único do art. 1º, o Chefe do Executivo Municipal pretende implantar no
local o Distrito de Base Tecnológica, com incubadoras e pequenas
empresas do gênero, o que resultará em importante repercussão na
área socioeconômica da região.

Ainda na defesa do interesse público, o art. 2º do projeto estabelece
a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
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tiver sido dada a destinação estabelecida.
Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão declarou-se favorável à alienação, tendo em vista que o
imóvel não foi demandado por órgão estadual e pelo relevante
interesse público que reveste a finalidade a lhe ser dada pelo
Município.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Divinópolis, por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de acordo com
o memorando Semde nº 83/2008, declarou ser favorável aos termos
do projeto de lei apresentado.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos o Substitutivo nº 1, no final deste parecer, para adequar
seu texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.256/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis o imóvel com área de 7.600m² (sete mil e seiscentos
metros quadrados), situado no lugar denominado Cangalheiros, nesse
Município, e registrado sob o nº 28.083, do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à implantação de Distrito de Base Tecnológica, com incubadoras e
pequenas empresas do gênero.

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
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -
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Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.379/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fahim Sawan, o 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 responsáveis legais dos discentes, sejam
abonadas para todos os fins e efeitos e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/5/2008, 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
A proposição em tela visa a estabelecer que as faltas ao trabalho

decorrentes da obrigatoriedade do comparecimento aos
estabelecimentos de ensino, por parte dos pais e responsáveis legais,
sejam abonadas para todos os fins e efeitos.

A intenção do ilustre autor é nobre, uma vez que a educação é dever
do Estado e da família, a ser promovida com a colaboração de toda a
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos
termos do art. 205, da Constituição da República.

As responsabilidades educacionais do Estado e da família não
devem jamais ser entendidas como estanques, ou seja, não se pode
separá-las de forma rígida. Há uma complementaridade entre as
responsabilidades do Estado e da família no que tange à educação
das crianças e adolescentes, razão pela qual é muito importante os
encontros entre pais e mestres, para que troquem informações sobre
o desenvolvimento dos alunos. Para o sucesso de seu trabalho, as
escolas não educam apenas as crianças, mas igualmente os pais, que
apresentam dúvidas sobre a forma mais adequada de proceder em
diversas situações, como a maneira de auxiliar as crianças nas tarefas
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escolares a serem realizadas em casa. Daí a importância de se
assegurar aos pais a oportunidade de participar de reuniões nas
escolas.

Ademais, a presença dos pais em reuniões nas escolas é uma
exigência para que se possa efetivar o princípio da gestão
democrática da escola, previsto no art. 206, VI, da Constituição da
República.

O autor da proposição em exame certamente levou em
consideração os aspectos mencionados, o que se pode inferir de sua
justificação. Não obstante, ao dispor sobre falta ao trabalho, o projeto
de lei invadiu seara legislativa que se encontra entre as competências
privativas da União, que é o direito do trabalho. Afinal, abonar a falta
do trabalhador ao seu emprego interfere diretamente na relação entre
empregado e empregador, matéria sobre a qual somente a União
pode disciplinar, nos termos do art. 22, I, da Constituição da
República. Sendo assim, o Estado federado não pode disciplinar a
matéria, sob pena de ofensa à Carta Magna.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.379/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.431/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 235/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo alterar as Leis nºs 13.085, de 31/12/98; 14.695, de 30/7/2003;
15.302, de 10/8/2004; 15.304; de 11/8/2004; 15.961, de 30/12/2005, e
16.190, de 22/6/2006.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/6/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do
Regimento Interno.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição com as
Emendas nºs 1 a 5, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria nos
lindes de sua competência.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a alterar leis instituidoras de

carreiras, além de reajustar a tabela de vencimentos e o valor de
gratificações de determinados Grupos de Atividades do Poder
Executivo.

Em seu art. 1º, o projeto promove o reajuste da Gratificação de
Desempenho e Produtividade Individual – GDPI – e da tabela de
vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental, que integra o Grupo de Atividades de Gestão,
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Atividades Político-Institucionais
do Poder Executivo, nos termos do art. 1º da Lei nº 15.304, de 2005.

Atualmente, a GDPI é calculada pelo número de pontos atribuídos
aos servidores que a ela fazem jus, os quais são aferidos em
avaliação de desempenho individual e institucional. Cada ponto
corresponde a 42 milésimos por cento do valor básico do grau J do
nível IV da tabela de vencimentos da referida carreira, prevista no
Anexo II da Lei nº 13.085, de 1998. O projeto aumenta o valor dos
referidos pontos, para 55 milésimos por cento, bem como o valor do
vencimento do grau J do nível IV, sobre o qual é calculada a
gratificação. A alteração do valor do grau J se dará por meio da
substituição da tabela de vencimentos, prevista no art. 7º do projeto.
Esse reajuste será retroativo a 1º/1/2008.

No seu art. 2º, a proposição altera o art. 9º da Lei nº 14.695, de
30/7/2003, para que a comprovação das condições para inscrição em
concurso público para ingresso na carreira de Agente de Segurança
Penitenciário seja feita no ato da posse, e não, no ato da inscrição,
como previsto atualmente na lei. Conforme foi demonstrado pela
Comissão de Constituição e Justiça, a alteração visa a atender ao
entendimento do STJ, consignado na Súmula nº 266, de 29/5/2002,
segundo o qual “o diploma ou habilitação legal para o exercício do
cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso



828

público”.
O projeto propõe, no art. 3º, a criação de 800 cargos efetivos da

carreira de Agente de Segurança Socioeducativo e alteração nos
quadros da referida carreira. Estabelece também adequações na
estrutura da carreira de Auditor Interno, instituída no art. 1º da Lei nº
15.304, de 2004, e normas para o ingresso de servidores nesta
carreira.

O projeto altera, ainda, a Lei nº 16.190, de 2006, que institui as
tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças e dispõe sobre o
posicionamento dos servidores nas carreiras e a incorporação da
Vantagem Temporária Incorporável – VTI – e de parcela da
Gratificação de Estímulo à Produção Individual – Gepi.

O art. 17 da mencionada lei instituiu a Gratificação de Desempenho
Individual – GDI. Atribuída por meio de cotas, fazem jus ao
recebimento dessa gratificação os servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo e os detentores de função pública das carreiras de
Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista
Fazendário de Administração e Finanças, de que tratam os incisos III
e IV do art. 1º da Lei nº 15.464, de 2005. Nos termos do referido
artigo, são atribuídas 100 cotas-GDI para o Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e 140 cotas-GDI para o Analista Fazendário
de Administração e Finanças. O valor de cada cota-GDI é equivalente
a 47,17% do valor da cota-Gepi, e o limite mensal para o pagamento
da gratificação, conforme estabelece o art. 17, é de 20% do
vencimento inicial das respectivas carreiras.

A alteração proposta no projeto para esse artigo não só aumenta
para 40% o limite máximo mensal para o pagamento da GDI como
também muda a base para o cálculo desse valor, a qual
corresponderá ao vencimento básico do grau J do nível V das
respectivas carreiras, observada a tabela correspondente à carga
horária do servidor. É importante observar que o nível V das duas
carreiras citadas corresponde ao seu último nível.

É importante destacar, ainda, que o art. 17 propõe a supressão da



829

fixação do número de cotas-GDI para cada servidor, de modo que
regulamento passará a disciplinar as condições e os critérios para a
atribuição da gratificação.

O projeto cria, também, a GDI-Reserva, que será concedida aos
servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras de Técnico
Fazendário de Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças e aos detentores de função pública
posicionados como TFAZ e AFAZ. Essa nova gratificação será
concedida nos termos de regulamento, que deverá estabelecer as
condições e os critérios para sua atribuição e pagamento.

As medidas propostas visam ora a conceder melhorias na
remuneração dos servidores, ora a corrigir distorções, adaptando a
legislação que disciplina a carreira e o ingresso dos servidores nos
quadros do Estado a orientações jurisprudenciais já consolidadas.
Trata-se, pois, de medidas que atendem aos princípios constitucionais
que orientam a administração pública.

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

nº 2.431/2008 com as Emendas nºs 1 a 5, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo -

Inácio Franco - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.048/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Leopoldina o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 2.048/2008, na forma aprovada no 1º turno, tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Leopoldina um terreno com área de 3.800m², situado naquele
Município e adquirido pelo Estado por doação de particular em 1978,
sem imposição de nenhum gravame.

Em atendimento ao interesse coletivo que deve nortear as decisões
da Administração Pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição
preceitua que o referido imóvel será destinado ao desenvolvimento de
práticas esportivas. Também satisfazendo o interesse público, o art. 2º
prevê a sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
cinco anos, contados da data da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido 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
no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência disso,
pode ser transformado em lei.

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

2.048/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 2.048/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leopoldina 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
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Leopoldina o imóvel constituído de terreno com área de 3.800m² (três
mil e oitocentos metros quadrados), situado na Av. dos
Expedicionários, Bairro Bela Vista, nesse Município, e registrado sob
nº 3.153, a fls. 174 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Leopoldina.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao desenvolvimento de práticas esportivas.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 398/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 398/2007, de autoria do Deputad o Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Sociedade
Católica de Educação de Uberlândia - Soceub -, 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° 398/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Católica de Educação de

Uberlândia - Soceub -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Católica de

Educação de Uberlândia - Soceub -, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.974/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.974/2007, de autoria do Deput ado Ivair

Nogueira, que estende a denominação de Avenida Nossa Senhora de
Fátima a trecho da Rodovia MG–270 em Carmópolis de Minas, 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° 1.974/2007
Dá denominação a trecho da Rodovia MG-270 localizado no

Município de Carmópolis de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Nossa Senhora de Fátima o 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.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.114/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.114/2008, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que dá denominação ao trecho da Rodovia MG-
455 que liga os Municípios de Uberlândia e Campo Florido, 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° 2.114/2008
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-455 que liga o
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Município de Uberlândia ao Município de Campo Florido.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Virgílio Galassi o trecho  da Rodovia MG-

455 que liga o Município de Uberlândia ao Município de Campo
Florido.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.166/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.166/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual situada no Município
de Barbacena, 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° 2.166/2008
Dá denominação a escola estadual situada no Município de

Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Deputado José Bonifácio

Lafayette de Andrada a escola estadual situada na Rua José Avelino
Leandro, n° 60, Distrito de Correia de Almeida, no Município de
Barbacena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.181/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.181/2008, de autoria do Deput ado Braúlio
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Braz, que dá a denominação de Rodovia Prefeito Ely Pereira ao
trecho da Rodovia MG-132 que liga os Municípios de Alto Rio Doce e
Cipotânea, 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° 2.181/2008
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-132 que liga o

Município de Alto Rio Doce ao Município de Cipotânea.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Prefeito Ely Pereira o tr echo da Rodovia

MG-132 que liga o Município de Alto Rio Doce ao Município de
Cipotânea.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.251/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.251/2008, de autoria do Deput ado Paulo
Cesar, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores
P.A. Santa Cecília – Appasc –, com sede no Município de Campos
Altos, 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° 2.251/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores P.A. Santa

Cecília - Appasc -, com sede no Município de Campos Altos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos
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Produtores P.A. Santa Cecília - Appasc -, com sede no Município de
Campos Altos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.254/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.254/2008, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a agremiação França Futebol
Clube, com sede no Município de Nova Lima, 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° 2.254/2008
Declara de utilidade pública o França Futebol Clube, com sede no

Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Fra nça Futebol Clube,

com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.264/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.264/2008, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Clube Atlético
Guará, 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
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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° 2.264/2008
Declara de utilidade pública o Clube Atlético Guará, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clu be Atlético Guará,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Gláucia Brandão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 17/6/2008, as seguintes

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

José Camilo de Andrade, ocorrido em 16/6/2008, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José Henrique, notificando o falecimento do Sr. José
Fernandes de Miranda, ocorrido em 11/6/2008, em Lajinha. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Atas (2) - Correspondência: Ofícios, telegrama e cartão -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nºs 2.522 a 2.531/2008 - Requerimentos nºs 2.593 a
2.603/2008 - Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Cultura, de
Administração Pública e de Transporte - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Chico Uejo, Jayro
Lessa, André Quintão, Almir Paraca e Dinis Pinheiro - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio;
deferimento - Questão de ordem - Requerimento do Deputado
Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
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 - 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 - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
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Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz
- Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

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

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, agradecendo voto de
congratulações por seu desempenho no exercício do cargo, o qual foi
formulado por esta Casa a partir de requerimento do Deputado
Leonardo Moreira.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.262/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.262/2008.)

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.415/2008 , do Deputado
Bráulio Braz.

Do Sr. Fuad Noman, Secretário de Transportes e Obras Públicas,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.250/2008, da
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Comissão de Direitos Humanos.
Do Sr. Luiz Antônio Pagot, Diretor-Geral do DNIT, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.338/2007 , da Comissão
de Transporte.

Do Sr. Martim Francisco Borges de Andrada, Prefeito Municipal de
Barbacena, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº
2.321/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 2.321/2008.)

Do Sr. Eugênio Pascelli Gonçalves Lima, Presidente da Câmara
Municipal de Coronel Fabriciano, encaminhando cópia de
requerimento de sua autoria, aprovado por essa Casa, em que se
pede a rejeição ou alteração do Projeto de Lei Complementar nº
26/2007, de modo a que não seja extinta a Circunscrição Judiciária do
Vale do Aço. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº
26/2007.)

Dos Srs. Luiz Eustáquio Linhares e Valdimir Roela da Silva Junior,
respectivamente, Prefeitos Municipais de Ponte Nova e Martins
Soares, manifestando apoio à emenda do Deputado Fábio Avelar que
introduz critérios turísticos para efeito de redistribuição do ICMS. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Diretor de Operação Norte da
Copasa-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.191/2008, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.111/2008 , da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
agradecendo voto de congratulações por seu desempenho no
exercício do cargo, o qual foi formulado por esta Casa a partir de
requerimento do Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Daniel da Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (5), 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.)
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Da Sra. Daniela Braz Tambasco Mendes, Procuradora-Geral do
Município de Muriaé, prestando informações relativas ao Projeto de
Lei nº 2.343/2008, em atenção a pedido da Comissão de Justiça. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.343/2008).

Da Sra. Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, Secretária de
Educação Básica do Ministério da Educação, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 2.151/2008, da Comissã o de Saúde.

Do Sr. Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente Regional do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.462/2008, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Félix de Souza Araújo Sobrinho, Secretário Legislativo da
Assembléia Legislativa da Paraíba, encaminhando, por determinação
do Presidente dessa Casa Legislativa, dois exemplares do Regimento
Interno e do Código de Ética da instituição.

Do Sr. Francisco Penna, Diretor da Faculdade de Medicina da
UFMG, encaminhando catálogo lançado pela instituição em que são
apresentadas as atividades de ensino, pesquisa e extensão dessa
Faculdade. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. José Anchieta da Silva, Presidente do Instituto dos
Advogados de Minas Gerais, indicando o nome do Sr. Fernando José
Armando Ribeiro para o preenchimento da vaga destinada pelo quinto
constitucional aos advogados no Tribunal de Justiça do Estado. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Clever Alves Machado, da União de Negros pela Igualdade,
encaminhando proposta de emenda ao PPAG e à Lei Orçamentária
Anual para o exercício de 2009-2011 objetivando a implementação de
ações da Política de Promoção da Igualdade Racial.

TELEGRAMA
Do Sr. Florian Madruga, Chefe de Gabinete da Presidência do

Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento nº
2.222/2008, da Comissão de Participação Popular.

CARTÃO
Da Deputada Cecília Ferramenta, encaminhando material elaborado

pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
objetivando subsidiar o exame do Projeto de Lei nº 251/2007. ( -
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 251/2007.)
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 2.522/2008
Dá a denominação de Sebastião Alves Pinheiro à rodovia que liga o

Município de Uruana de Minas ao Distrito de Guarapuava, no
entroncamento de Unaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Sebastião Alves Pinheiro a estrada que

liga o Município de Uruana de Minas ao Distrito de Guarapuava, no
entroncamento de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Natural de Monte Carmelo, filho de Gumercindo Alves

Pinheiro e Maria David Ramos, em 1959 Sebastião Alves Pinheiro
mudou-se para Unaí, ocasião em que construiu a Sociedade Cereais
Unaí Ltda. Grande empreendedor que foi, começou a fazer o
transporte de cargas e encomendas de Unaí para Belo Horizonte e de
Belo Horizonte até a região do Norte de Minas.

Sua vida política iniciou-se em 1962, tendo sido eleito Prefeito por
três mandatos e tendo deixado importantes marcas neste Município
como, por exemplo, a implantação do Sistema de Água e Esgoto, a
construção da sede do Poder Executivo, da Câmara Municipal, da
biblioteca pública e da rodoviária municipal.

Foi um homem simples, que na sua época soube olhar para frente e
ver um futuro melhor cada vez mais próximo de seu povo e não pode,
por isso, ser esquecido pelo tempo. Sendo assim, venho solicitar dos
nobres pares o apoio necessário para a aprovação deste projeto de
lei, que é de suma importância para o povo da região.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.523/2008

Declara de utilidade pública a Confederação de Irmãos Beneficentes
de Montes Claros - Cibemoc -, com sede no Município de Montes
Claros.

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

Irmãos Beneficentes de Montes Claros - Cibemoc -, com sede no
Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Carlos Pimenta
Justificação: A Confederação de Irmãos Beneficentes de Montes

Claros - Cibemoc - é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
finalidade a “promoção da pessoa humana e do seu bem-estar social,
devendo proporcionar aos necessitados, serviços assistenciais
gratuitos, quais sejam estimular crianças e adolescentes na vivência e
na cidadania, a criação e a administração de obras assistenciais, a
construção, a reforma e a ampliação de moradias destinadas aos
cidadãos de baixa renda, a distribuição de cestas básicas, agasalhos
e remédios voltados à subsistência dos menos favorecidos” (art. 2º do
estatuto), ressalvando que a Confederação tem prazo indeterminado
de duração (art. 1º do estatuto).

A Confederação de Irmãos Beneficentes de Montes Claros -
Cibemoc - foi fundada em 5/3/2002 e se encontra em regular
funcionamento, como atesta o Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS –, cuja sede é em Montes Claros.

Aos membros da diretoria, pessoas idôneas de conduta ilibada, é
vedada qualquer remuneração durante o exercício do cargo. A
entidade não faz distribuição de resultados, lucros, bonificações,
participações nem parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma
nem pretexto, como dispõe o art. 32º do seu estatuto.

Em caso de dissolução e liquidação, todos os bens móveis e imóveis
reverterão a entidade congênere.

Peço, pois, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto de lei,
atendidos que se acham os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98.
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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 2.524/2008
Estabelece critérios para implantação de bilhetagem eletrônica no

transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Sem prejuízo de outras garantias, a implantação de

bilhetagem eletrônica no transporte intermunicipal de passageiros no
âmbito do Estado de Minas Gerais garantirá a validade mínima de um
ano dos créditos do bilhete eletrônico.

Art. 2º - Será garantido ao passageiro, no período de que trata o
artigo anterior, o direito de utilizar o bilhete eletrônico no trecho para o
qual foi adquirido sem a necessidade de complementação de nenhum
valor, na eventualidade de reajuste tarifário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: Com a implantação da bilhetagem eletrônica que ora se

anuncia no âmbito do transporte intermunicipal de passageiros, busca-
se, por via desta proposição, a garantia para os passageiros de que
não ocorrerá a exigência de complementação de valor tarifário, caso
haja aumento no preço da passagem. Isso porque, como nesses
casos ocorre antecipação de receita para as concessionárias, procura-
se dessa forma fazer justiça àqueles que adquiriram antecipadamente
o bilhete de passagem.

Por outro lado, ao estabelecer um período mínimo de um ano para a
vigência dos créditos do bilhete eletrônico, procura-se evitar o
denominado enriquecimento sem causa daquele que o comercializou
que, assim, não precisará prestar o serviço em razão da perda de
validade do preço já pago. Daí a nessidade de se aprovarem as duas
medidas ora sugeridas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.525/2008
Determina o pagamento de indenização à vítima de tortura praticada

por agente público do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado pagará indenização à vítima de tortura praticada

por seus agentes condenados em decisão judicial transitada em
julgado, decorrente de processo instaurado por denúncia oferecida
pelo Ministério Público Estadual referente a qualquer das condutas
delituosas tipificadas nos dispositivos da Lei Federal nº 9.455, de 7 de
abril de 1997, que não tenha resultado morte, observados os
seguintes limites:

I - no mínimo, R$5.000,00 (cinco mil reais) e, no máximo,
R$10.000,00 (dez mil reais), nos casos em que a tortura houver
acarretado lesão corporal de qualquer natureza;

II - no mínimo, R$10.001,00 (dez mil e um reais) e, no máximo, R$
20.000,00 (vinte mil reais), nos casos em que a tortura houver
acarretado invalidez parcial;

III - no mínimo, R$20.001,00 (vinte mil e um reais) e, no máximo, R$
30.000,00 (trinta mil reais), nos casos em que a tortura houver
acarretado invalidez permanente.

Parágrafo único - A indenização a que se refere o “caput” deste
artigo só poderá ser paga, se requerida pela vítima, por seu
representante com poderes específicos ou pelo seu sucessor legal, no
prazo de noventa dias a contar da expedição da certidão judicial do
trânsito em julgado do processo que culminou com a condenação do
agente estadual, no qual figura a identificação da vítima requerente.

Art. 2º - A decisão sobre o pagamento da indenização instituída por
esta lei será de responsabilidade do Conselho Estadual de Direitos
Humanos e terá caráter irrecorrível.

Parágrafo único - Decidindo-se favoravelmente ao pedido, o
Conselho fixará o valor da indenização, e, se não houver
disponibilidade financeira para a quitação, haverá determinação de
sua inclusão na proposta orçamentária da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
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Durval Ângelo
Justificação: Em janeiro de 2001 entrou em vigor a Lei nº 13.187, de

1999, que determina o pagamento de indenização à vítima de tortura
praticada por agente do Estado em razão de participação em
atividades políticas no período da ditadura militar.

Louvamos a iniciativa da apresentação do projeto que culminou com
a vigência da referida lei; contudo, nossa atuação já há dez anos
como membro efetivo e no exercício da Presidência da Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa demonstra que a prática
das condutas delituosas descritas na Lei Federal nº 9.455 - a Lei de
Tortura -, de 1997, por agentes públicos, infelizmente, é mais comum
do que se imagina.

Consideramos tais práticas criminosas como abomináveis, e a
constância de suas ocorrências está estreitamente ligada a resquícios
ainda notórios dos idos tempos do regime autoritário instaurado no
País em 1964.

Vários tratados internacionais vigentes enquadram a tortura como
crime praticado contra a humanidade e atentatório à dignidade da
pessoa humana. Em face dessas considerações, mister se faz
destacar a importância de instituir um diploma legal com o intuito de
indenizar as vítimas de um crime tão abominável.

No passado recente da história brasileira, a tortura foi
institucionalizada, e, em tempos de democracia, nos quais tal prática
veio a ser criminalizada, com o advento da Lei Federal nº 9.455, a
adoção de uma lei estadual com vistas a estender ainda mais a
proteção jurídica conferida à coletividade, é uma medida relevante,
para a qual contamos com o apoio dos nobres pares a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.526/2008
Declara de utilidade pública a Associação Mariana de Acolhimento à

Criança e ao Adolescente - Amaca -, com sede no Município de
Machado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Mariana
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de Acolhimento à Criança e ao Adolescente - Amaca -, com sede no
Município de Machado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Ivair Nogueira
Justificacão: A Associação Mariana de Acolhimento à Criança e ao

Adolescente - Amaca -, com sede no Município de Machado, é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída, que tem
como finalidade amparar e abrigar menores desamparados, conforme
suas disponibilidades, proporcionando-lhes a assistência necessária,
gratuitamente. Presta, assim, relevantes serviços à comunidade.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a entidade
atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente aos da
Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para
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 2.527/2008
Declara de utilidade pública o Lar Vicentino Divino Ferreira Braga,

com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Vicentino Divino

Ferreira Braga, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: O Lar Vicentino Divino Ferreira Braga, fundado em

8/3/81, é uma entidade de civil de direito privado, beneficente,
caritativa e de assistência social. Foi fundado como obra especial e
transformado em obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo. O Lar
Vicentino Divino Ferreira, como obra unida, tem sua origem, natureza
e formação no seio da Sociedade São Vicente de Paulo, hoje
acolhendo 49 moradores em período integral, entre eles idosos
acamados e deficientes mentais.
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O Lar Vicentino Divino Ferreira Braga tem por finalidade a prática da
caridade cristã, visando a proporcionar aos idosos e à família
assistência social e espiritual em condições de liberdade e dignidade,
visando à preservação da saúde física e mental deles.

Considerando a importância da entidade, contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.528/2008
Declara de utilidade pública o Poços de Caldas Futebol Clube, com

sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Poços de Caldas

Futebol Clube, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Vanderlei Jangrossi
Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pelo Poços

de Caldas Futebol Clube, com sede nesse Município, e do
comprometimento social de suas finalidades estatutárias, buscamos
declará-lo de utilidade pública. Esta declaração permitirá que se torne
apto a realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas
atividades.

Tendo em vista o importante trabalho por ela realizado, a instituição
por certo terá o reconhecimento dos nobres colegas, que se
empenharão na aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.529/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de João

Pinheiro – Apijop –, com sede no Município de João Pinheiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Apicultores de João Pinheiro – Apijop –, com sede no Município de
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João Pinheiro.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Eros Biondini
Justificação: Originária de movimento espontâneo de produtores

rurais que se dedicam a atividades apícolas, a Associação dos
Apicultores de João Pinheiro tem por escopo coordenar, defender e
proteger os interesses desse segmento. Para tanto, realiza atividades
envolvidas no processo de produção, beneficiamento, transporte,
armazenagem, comercialização e industrialização da produção
apícola de seus associados; promove o intercâmbio com entidades
congêneres e intercâmbios técnico e comercial com outros
apicultores; mantém a produção de sementes e mudas para aprimorar
a qualidade do mel e de outros produtos elaborados pelas abelhas;
incentiva o desenvolvimento tecnológico, a educação associativista,
ambiental e profissional na região; estimula o planejamento conjunto
das atividades do setor, buscando otimizar a produção sem restringir a
liberdade de cada apicultor.

Por considerar que a Associação dos Apicultores de João Pinheiro
presta importante serviço à 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 de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.530/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de

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

Deficientes Físicos de Betim - Adefib -, com sede no Município de
Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Eros Biondini
Justificação: A Associação dos Deficientes Físicos de Betim,



849

entidade de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, tem por escopo
congregar as pessoas portadoras de deficiência e seus familiares,
visando à defesa de seus direitos e ao pleno exercício da cidadania.
Nesse sentido, reivindica a melhoria da prestação de serviços públicos
e particulares em benefício desse segmento; promove atividades de
aprimoramentos físico, social, intelectual e científico para os
portadores de deficiência; oferece assistência e apoio às
necessidades de seus associados, extensivos a seus dependentes.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres
Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar à Associação
dos Deficientes Físicos de Betim 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 2.531/2008
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de

Empreendedorismo vinculado às universidades públicas e privadas do
Estado.

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

vinculado às universidades públicas e privadas do Estado.
Art. 2º - O programa disposto no art. 1º, a ser implementado pelos

órgãos competentes, orientará, facilitará, financiará e auxiliará na
abertura do negócio, colaborando também com a comercialização da
produção desenvolvida.

Parágrafo único - Poderão participar do Programa Estadual de
Empreendedorismo as universidades e faculdades públicas ou
privadas situadas no Estado.

Art. 3º - Para participar do Programa Estadual de
Empreendedorismo vinculado às universidades públicas e privadas do
Estado, o aluno ou grupo de alunos, regularmente matriculados,
deverão encaminhar aos órgãos competentes responsáveis pelo
Programa um projeto detalhado do empreendedorismo que desejam
implantar, indicando sua viabilidade econômica.

§ 1º - O projeto deverá guardar relação com a área ou as áreas de
estudos dos alunos.
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§ 2º - O projeto deverá apresentar comprovação de que, uma vez
posto em prática e com o seu crescimento, será grande absorvedor de
mão-de-obra.

Art. 4º - Selecionado o projeto dentro dos demais critérios a serem
estabelecidos pelos órgãos competentes responsáveis pelo Programa,
o aluno ou grupo de alunos autores da proposta assinarão contrato
com esses órgãos púbicos e passarão a receber orientações técnicas,
contábeis e econômicas, para a viabilização da iniciativa.

Art. 5º - A partir da escolha do projeto, será aberta, para sua
viabilização, uma linha especial de financiamento, por instituição
financeira pública, que será quitada em até cento e vinte meses, com
encargos máximos de 2% ( dois por cento ) ao ano sobre o montante
devido.

Paráfrago único – A primeira prestação do financiamento será
cobrada após a abertura do empreendimento, ou da comercialização
da sua produção, vencendo as demais a cada trinta dias.

Art. 6º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas
se necessário.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: O projeto que ora se apresenta trata de criação de um

programa estadual de empreendedorismo vinculado às universidades
públicas e privadas. A finalidade principal é aproveitar e financiar bons
projetos de jovens universitários empreendedores. O projeto, se
aprovado e executado, ajudará o estudante a orientar-se na busca de
um emprego formal após sua formatura. É urgente a mudança de
visão nas universidades, viabilizando-se a capacidade empreendedora
dos alunos e não só priorizando-se o ensino acadêmico. Também é
urgente e indispensável a participação dos órgãos públicos,
possibilitando aos jovens iniciar bons negócios e garantia de uma
futuro promissor.

Portanto, garantir aos nossos estudantes universitários esse espírito
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empreendedor, traduzido num suporte instrumental de orientação,
auxílio técnico, financeiro na abertura de seus negócios, assim como
garantir um suporte à comercialização da produção do
empreendimento desenvolvido é parte fundamental da inclusão da
academia no processo de desenvolvimento econômico do nosso
Estado e conseqüentemente do País.

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres colegas ao
projeto de lei apresentado.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.593/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja

formulado apelo ao Presidente da Codemig com vistas à promoção de
parceria com a MGS para a utilização dos funcionários dessa empresa
na construção do novo centro administrativo do Estado.

Nº 2.594/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Planejamento com vistas a que a
Codemig promova parceria com a MGS para a utilização dos
funcionários dessa empresa na construção do novo centro
administrativo do Estado.

Nº 2.595/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que a
Codemig promova parceria com a MGS para a utilização dos
funcionários dessa empresa na construção do novo centro
administrativo do Estado.

Nº 2.596/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Copasa com vistas à manutenção
dos contratos dos funcionários da MGS firmados com a Copasa. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.597/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
encaminhada ao Diretor-Geral do DER-MG cópia da reportagem, que
menciona, sobre as ligações asfálticas entre os Municípios de
Virgolândia e Coroaci e entre Coroaci e o entroncamento de
Tronqueiras com vistas a esclarecimentos sobre os trechos que
possivelmente não serão concluídos.
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Nº 2.598/2008, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado pedido de informações ao Presidente da MGS sobre a
implantação de uma ouvidoria na empresa, conforme sugerido em
audiência pública da Comissão do Trabalho e acatado pela assessoria
jurídica da MGS. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 2.599/2008, do Deputado José Henrique, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Flávio Luiz
Alves, ex-Prefeito Municipal de Martins Soares. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 2.600/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a revista "Caminhos", do
Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo
Horizonte e Montes Claros, pelos seus 18 anos de veiculação. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 2.601/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas as cópias das notas taquigráficas da 15ª
Reunião Ordinária dessa Comissão à Advocacia-Geral do Estado para
tomada de providências destinadas à indicação de um advogado do
Estado, a fim de atuar na defesa do Sr. Francisco de Assis Machado,
ex-Superintendente da Fhemig. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 2.602/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhado ofício à Presidência da Anvisa com vistas a que sejam
adotadas as providências necessárias para impedir o aumento
abusivo no preço dos medicamentos.

Nº 2.603/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público
do Estado para que esse órgão instaure inquérito civil com o propósito
de apurar responsabilidades pelo aumento expressivo do preço dos
medicamentos nos últimos meses.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Administração Pública e de Transporte.
Registro de Presença
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O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,
de alunos da 4ª série do ensino fundamental da Escola Alternativa, do
Bairro Nova Gameleira.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Uejo.
O Deputado Chico Uejo - Sr. Presidente, Srs Deputados, Sras.

Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembléia, hoje
é um dia histórico. Há exatamente 100 anos atracava no porto de
Santos, em São Paulo, o navio Kasato Maru, trazendo os primeiros
imigrantes japoneses para o Brasil.

A partir da dolorosa despedida do país natal, às 17h55min do dia
23/4/1908, no porto de Kobe, em uma época em que os meios de
comunicação eram precários e as informações sobre o Brasil estavam
limitadas apenas a alguns folhetos de propaganda, foram 52 longos e
desconfortáveis dias de incerteza, superados apenas pela esperança
e sonhos de prosperidade.

São 100 anos de uma relação de confiança e amizade, que
renderam bons frutos para o Brasil e para o Japão. Uma parceria que
permitiu a milhares de famílias japonesas sonhar com uma vida
melhor em um tempo em que o Japão era um país pobre e sem
perspectiva para muitos, exaurido por inúmeras guerras e conflitos
sociais.

Assim, emocionamo-nos quando ouvimos os agradecimentos do
Imperador Akihito pela generosidade do povo brasileiro, a qual
permitiu que nossos avós e pais conquistassem, já nos primeiros
anos, no Brasil, todos os direitos civis que os brasileiros possuíam. Foi
por meio dessas conquistas, somadas aos esforços do trabalho e da
disciplina dos imigrantes, que os descendentes conseguiram integrar-
se e ascender socialmente. Tornamo-nos agricultores, médicos,
advogados, empresários, Vereadores, Prefeitos, Deputados, Ministros,
hoje orgulhosos da ascendência nipônica, mas convictos de que
somos parte da grande nação brasileira, em uma parceria que rende
hoje bons frutos, bons negócios e boas oportunidades.

No caminho inverso ao dos nossos avós, seguiram 300 mil
brasileiros para o Japão, que mandam para o Brasil mais de
R$3.000.000.000,00 por ano, além da cooperação e dos
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investimentos do governo japonês e de empresas japonesas que
impulsionaram e que continuam impulsionando a produção agrícola e
industrial. Vale destacar aí que o primeiro investimento de vulto feito
pelo Japão no pós-guerra foi em Minas Gerais, com a criação da
Usiminas, que também acabou de anunciar um grande investimento
japonês da ordem de R$13.000.000.000,00 até 2016, demonstrando,
por ações, que essa relação é de confiança. Não posso deixar de
destacar também a cooperação técnica e os investimentos feitos pelo
Japão na década de 70 no Projeto Pólo Centro, que mais tarde se
transformaria no Alto Paranaíba em Projeto Padap, que foi
fundamental para o desenvolvimento de tecnologia de produção de
alimentos no cerrado, transformando o Triângulo Mineiro, o Alto
Paranaíba e o Noroeste de Minas no grande celeiro dos dias de hoje.

Cem anos de amizade e cooperação criaram sólidos laços entre o
Brasil e o Japão. O centenário da imigração japonesa no Brasil revela
o sucesso de uma história de amizade e prosperidade, uma relação
de confiança que se fortificou ao longo dos anos e que, até hoje,
conquista novos horizontes.

Nos últimos anos, o Brasil e o Japão têm aprofundado suas relações
de colaboração. Acredito que a confiança recíproca, construída
durante 100 anos de história da imigração, será de grande força para
a promoção das relações entre os dois países. Muito obrigado. “Dono
arigato gozai massu”.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.
O Deputado Jayro Lessa - Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sr.

Presidente, Deputado José Henrique, membros da Mesa, demais
pessoas presentes, imprensa, telespectadores da TV Assembléia.
Hoje ocupo esta tribuna para falar de uma importante vitória para a
população de Governador Valadares. Durante a inauguração de obras
na cidade, no dia 13 de junho, o Governador Aécio Neves finalmente
confirmou que estão adiantados os procedimentos para que a
empresa Aracruz Celulose possa investir na cidade construindo sua
nova unidade. Aécio Neves afirmou que em julho pretende voltar a
Valadares para anunciar esse importante investimento para o nosso
Município. Estima-se um investimento de US$2.000.000.000,00,
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gerando 3 mil empregos diretos e 10 mil indiretos, além da instalação
de outras 40 empresas de pequeno e médio porte em torno do
empreendimento.

No dia 3 de março iniciamos uma campanha suprapartidária no
Município de Governador Valadares, que foi abraçada por
trabalhadores, estudantes, comerciantes, entidades, empresários e
imprensa. Todos, independentemente de pretensões políticas ou
sociais, envolveram-se no propósito de pedir ao Governador Aécio
Neves a ida de uma unidade da Aracruz Celulose para Valadares.
Foram milhares e milhares de pedidos por “e-mail”, fax, telefone e
telegrama - uma campanha suprapartidária, que contou com o apoio
de toda a Câmara Municipal de Governador Valadares.

Agradeço aos Vereadores Brito, do PV, por cinco mandatos,
candidato a Deputado Estadual que obteve quase 30 mil votos, não
vindo para esta Casa por pouco; Paulinho Costa, do PDT, Presidente
da Câmara, que se empenhou para que a Aracruz e o povo se
manifestassem pedindo ao Governador Aécio Neves a ida dessa
indústria para Governador Valadares; Cabo Amorim, do PDT, eleito
nas últimas eleições e que está-se tornando um grande Vereador na
nossa cidade; Ananias Camelô, do PSB; às Vereadoras Dilene, do
DEM, por cinco mandatos, e Fátima Salgado, do PSDB, grande
guerreira e batalhadora pelo nosso Município; aos Vereadores
Mauricio Morais, Júlio Avelar, do PV, que apoiou prontamente essa
campanha, Giovani Onório e Heldo Armond, do PT, e Cida Pereira,
que prontamente atenderam este Deputado trabalhando para que o
povo de Governador Valadares se manifestasse e pedisse ao
Governador que a Aracruz Celulose viesse para nossa cidade.

Estive com o Vice-Presidente da República, José Alencar, pedindo
sua intervenção junto à diretoria da Aracruz para que considerasse
Valadares como cidade ideal para receber a empresa, por suas
potencialidades, como rodovia e ferrovia, estratégica localização
geográfica, recursos naturais e humanos, além de ser um importante
pólo distribuidor com influência em Minas Gerais e em outros Estados
do Leste e do Nordeste. A diretoria da Aracruz respondeu
positivamente informando a realização de seus estudos na região para
concretizar o empreendimento. Na verdade, há dois anos venho
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pleiteando junto ao Governador Aécio Neves a instalação da Aracruz
Celulose em Valadares. Sabemos que se trata de um Município com
comunidades cada vez mais sofridas, um povo lutador e guerreiro que
vive exclusivamente do comércio e até hoje não pôde contar com
nenhum investimento, nem do governo federal nem do governo
estadual. Essa carência se traduz principalmente na falta de
oportunidades de trabalho, a qual vem resultando na emigração
desenfreada que agora mostra seus efeitos negativos, com milhares
de valadarenses retornando à terra natal, sem perspectivas de
trabalho e sem orientações necessárias para possíveis investimentos
e empregos.

A instalação da Aracruz Celulose em Valadares certamente vai
significar muito mais que emprego e renda para a região. Ela é a
certeza do desenvolvimento pleno, o qual envolve a valorização do
potencial humano e os investimentos em sustentabilidade que vai
garantir maior qualidade de vida para as famílias de toda a região.

Concedo aparte à Deputada Elisa Costa, grande candidata a
Prefeita de Governador Valadares.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Saúdo o Deputado Jayro
Lessa por seu pronunciamento, digo-lhe que temos acordo nessa luta
por Governador Valadares e pelo Vale do Rio Doce, até porque o
retrato social, político, econômico e cultural da nossa região nos
obriga ao compromisso de buscar saídas econômicas para encontrar
os caminhos do desenvolvimento e do crescimento do Vale do Rio
Doce, especialmente da cidade de Governador Valadares.

Para dinamizar a economia, as ações estruturantes como a
universidade federal, pelo pólo da UFMG, o Cefet, que será iniciado
ainda este ano em Governador Valadares, com dimensão regional, e o
fortalecimento da agricultura familiar, do comércio e das pequenas e
médias indústrias já existentes em nossa cidade, somam-se a essa
iniciativa de levar para a região uma unidade de uma grande indústria,
com a implantação da Aracruz Celulose. Desejamos que essa
iniciativa também se some às iniciativas sociais em nossa cidade.
Precisamos, Deputado Jayro Lessa, que a Aracruz Celulose tenha um
compromisso social e ambiental com a nossa cidade. Além da
geração de empregos e da oferta de oportunidades para a nossa
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juventude, que haja comprometimento e responsabilidade social, não
só com a geração de impostos, mas com a participação em
programas sociais da cidade e no fortalecimento da pequena
agricultura e da produção de alimentos em nossa região. Quero
parabenizar o Deputado Jayro Lessa. Essa é uma luta de toda a
região, que realmente merece ser ouvida pelo governo do Estado.

Para finalizar, quero registrar que o Presidente Lula também já está
envolvido com essa causa, porque o BNDES vai financiar essa
unidade industrial. Também a Ministra Dilma Rousseff já tem
conhecimento disso e está trabalhando nessa perspectiva. Então, são
investimentos públicos somados a esse grande investimento privado,
para garantir o desenvolvimento sustentável de uma região que
merece atenção, porque a nossa juventude, os nossos pais e mães de
família merecem ficar definitivamente na cidade de Governador
Valadares. Muito obrigada.

O Deputado Jayro Lessa - Obrigado, Deputada, Elisa Costa.
Sabemos do seu empenho, dedicação, correção e honestidade,
qualidades que tem demonstrado nesta Casa perante todos nós.

Estamos falando da maior empresa de celulose do mundo, que
exporta 100% de sua produção, de uma empresa cotada na Bolsa de
Nova Iorque e na Bolsa de Londres, de uma empresa que tem
compromissos sociais e compromissos de toda ordem com a natureza
e com o bem-estar do povo dos lugares em que se instala, de uma
empresa que até 2015 pretende atingir 25% de participação no
mercado mundial na produção de celulose.

Esse empreendimento, somado às obras de duplicação da BR-381 e
à ida da UFMG com seu câmpus avançado de Valadares, e do Cefet -
por cuja instalação em Valadares a Deputada tão bem trabalhou -,
será a garantia de uma nova etapa de desenvolvimento para nossa
cidade.

Gostaria de agradecer o empenho das entidades representativas de
Governador Valadares nessa luta, como a Associação Comercial,
Fiemg, CDL, Sindicato dos Produtores Rurais, Cooperativa
Agropecuária, além de todos os envolvidos na busca de melhorias
para a nossa região, principalmente ao povo valadarense, que enviou
milhares de cartas e “e-mails” ao Governador pedindo a concretização
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desse sonho. O Governador, que atendeu a esse pedido, deverá
assinar o protocolo de intenção no próximo mês. Gostaria ainda de
salientar a importante atuação do jornal “Diário do Comércio”, na
pessoa do jornalista Bruno Marques, que não vem medindo esforços
na cobertura dos fatos que vão resultar numa nova etapa para o
desenvolvimento econômico de Minas Gerais, principalmente da
região do Vale do Rio Doce, que tem Valadares como cidade-pólo.

Obrigado, Governador Aécio Neves, por ter incluído o Município de
Governador Valadares no seu projeto grandioso de tornar Minas
Gerais o melhor lugar para se viver. Parabéns à população de
Governador Valadares por essa importante conquista, que, de fato, é
do povo da cidade e em breve será concretizada. Esperamos, num
curto espaço de tempo, comemorar a instalação da Aracruz Celulose,
a qual, somada às obras de duplicação da BR-381, que precisam ser
agilizadas, certamente consolidará Valadares como um dos principais
pólos econômicos do Estado, transformando a realidade das
comunidades num futuro de prosperidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Deputado José Henrique, Presidente,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, neste mês de junho, a Comissão
de Participação Popular, que presido nesta Casa, completa cinco anos
de instalação. Ela foi criada por resolução da Mesa e votada pelo
Plenário da Assembléia, no primeiro semestre de 2003, com o objetivo
de fortalecer a participação direta do cidadão nos trabalhos do
Legislativo, estimular o controle público, conferir maior transparência
às ações do Legislativo e do Executivo e servir de mediação no
diálogo entre entidades da sociedade civil, governo estadual e o
próprio Poder Legislativo.

Desde o início, por convicção, por necessidade e por acreditarmos
que não existem políticas públicas vigorosas sem o correspondente
financiamento público dessas ações, priorizamos a criação
institucional de mecanismos de participação no chamado ciclo
orçamentário, nas leis orçamentárias: LDO, Lei de Diretrizes, PPAG,
Plano Plurianual, Lei Orçamentária Anual, além do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado.
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Assim, venho à tribuna, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, apresentar um balanço desse trabalho, que considero
extremamente positivo e rigorosamente compartilhado com os demais
Deputados e Deputadas desta Casa, com as demais Comissões e,
principalmente, com as entidades da sociedade civil organizada.
Conseguimos, nesses cinco anos, ter uma incidência muito positiva no
planejamento de médio prazo do Estado, em especial dos Planos
Plurianuais de Ação Governamental. Já no PPAG de 2004-2007,
conseguimos incluir uma emenda popular que implementou o projeto
estruturador “Inclusão social de famílias vulnerabilizadas”. Para os
Srs. Deputados terem uma idéia, o Orçamento autorizado para este
projeto, no último ano do PPAG, em 2007, foi de R$50.800.000,00,
uma conquista originária da sociedade civil, particularmente dos
militantes da área da assistência social e da criança e do adolescente.
Incluímos recursos vultosos - aproximadamente R$7.000.000,00 -, nos
anos do PPAG 2004-2007, para o Programa de Segurança Alimentar
e Nutricional - Prosan -, tão bem concebido e gerido pelo Conselho de
Segurança Alimentar e Nutricional do Estado - Consea. Foram
emendas populares ao PPAG que sacramentaram conquistas
importantes no âmbito das políticas públicas, como por exemplo, a
introdução da merenda escolar no ensino médio, resultado de uma
emenda popular aprovada no PPAG.

Há também uma outra emenda de processo muito importante. De
ano a ano, o Estado e a Assembléia também são obrigados a realizar
uma revisão participativa do Plano Plurianual. Até a legislatura de
2003 era muito comum, nesta Casa, os planos serem votados sem
conhecimento amplo por parte da população e depois se
transformarem em caras publicações a enfeitar as estantes de
gabinetes de Secretários, de Deputados e de gestores. Hoje não. O
Plano Plurianual é uma peça viva, controlada, monitorada e
acompanhada por esta Casa e pelos movimentos sociais anualmente,
no segundo semestre, por meio de audiências públicas. Conseguimos,
nessas revisões, emendas que totalizaram R$21.300.000,00 -
somente emendas de revisão. Além disso, juntamente com os
movimentos sociais, estamos fazendo o monitoramento trimestral da
execução orçamentária dos projetos estruturadores - atualmente são
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57 projetos - nas várias áreas, em conjunto com os Conselhos da
Criança, da Assistência e de Segurança Alimentar e Nutricional.
Todavia, não foi somente no primeiro PPAG, também no segundo
PPAG, o de 2008-2011.

Em 2007 realizamos audiências públicas regionalizadas na região
metropolitana, no Vale do Jequitinhonha, na Zona da Mata e no
Triângulo Mineiro. Houve participação de mais de mil lideranças e
entidades da sociedade civil, e 123 emendas populares foram
aprovadas. Além disso, foi movimentado um valor em torno de
R$40.000.000,00 nas áreas de combate ao trabalho infantil, de
alimentação escolar, de controle da vigilância alimentar e nutricional
de crianças, de implantação do Sistema Único de Assistência Social -
Suas -, no apoio aos catadores de materiais recicláveis e à economia
popular solidária e na criação, como projeto especial, da Região
Metropolitana do Vale do Aço.

Nesses dois PPAGs - aliás, há números importantes aqui -, houve
quase 3 mil lideranças participantes; 1.220 propostas apresentadas e
analisadas pela Comissão de Participação Popular; 375 emendas
apresentadas aos dois PPAGs; 135 emendas diretamente
apresentadas ao Orçamento; e 510 emendas aprovadas. Então, é
com muito orgulho que assomamos a esta tribuna para falar do êxito
desse processo, que traz resultados.

Queria falar aqui sobre alguns temas que foram discutidos, com
repercussão orçamentária: fortalecimento da agricultura familiar;
implantação do Suas em Minas - aliás, Minas Gerais foi o primeiro
Estado do Brasil a co-financiar esse sistema conduzido pelo Ministro
Patrus e pelo Presidente Lula, como resultado de emenda popular
aprovada nesta Assembléia na LDO de 2006 -; inclusão das creches
conveniadas com o poder público na divisão de recursos do Fundeb -
aliás, a Comissão de Participação Popular foi ponta-de-lança nessa
luta -; instalação nas duas legislaturas da Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; realização de ciclos
de debates, seminários legislativos, audiências públicas em várias
áreas: da cultura, da assistência, ambiental, particularmente na defesa
da agricultura familiar na Zona da Mata e também de maior controle
sobre a exploração da bauxita; políticas voltadas para pessoas com
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deficiência; discussão do Plano Nacional da Juventude; da
democratização dos meios de comunicação; apoio ao Movimento Lixo
e Cidadania em todo o Estado de Minas Gerais; apoio à economia
popular solidária; importante seminário legislativo, em 2005, “Lixo e
Cidadania”; debates públicos sobre o PMDI, sobre alimentação
escolar como estratégia de segurança alimentar e nutricional, sobre a
erradicação dos lixões em Minas Gerais, sobre participação popular
no Poder Legislativo e a implantação do Projeto Parlamento Jovem,
que, em suas cinco edições, reuniu 40 escolas e 632 estudantes do
ensino médio, uma centena de monitores da PUC, com 209 propostas
apresentadas.

Realizamos, Deputado Domingos Sávio, aproximadamente 200
reuniões da Comissão de Participação Popular, praticamente 40%
delas em audiência pública com participação direta da população. O
principal é que essa é uma comissão que trabalhou em conjunto com
as comissões de mérito, não foi uma comissão para duplicar trabalho
ou para atropelar outras comissões, ela serve de elo e de solda entre
as demais comissões e a sociedade civil. Portanto, credito esse
balanço extremamente positivo, primeiro, à Mesa desta Casa, antes
presidida pelo Deputado Mauri Torres, que também foi um dos
responsáveis pela implantação da Comissão de Participação Popular,
nunca negou apoio a essa Comissão, da mesma maneira ao
Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, a todas as demais
comissões desta Casa, aos servidores da Assembléia Legislativa, que
trabalham arduamente para acolher as sugestões populares e,
principalmente, aos Deputados e Deputadas que compreenderam o
seu sentido e ao ator principal: a sociedade civil organizada.

Se não fossem os milhares de pessoas que participaram e que
participam dessas audiências com idéias e propostas, a Comissão
não seria hoje, Deputado Domingos Sávio, modelo de Comissão de
Participação Popular para o País, aliás, objeto de estudo, no plano
acadêmico, de doutorado, de mestrado, de monografias. Portanto, a
Assembléia Legislativa está de parabéns.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço-lhe, Deputado
André Quintão. Fiz questão de aparteá-lo, primeiro, para
cumprimentá-lo por seu pronunciamento e também para dar o meu
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testemunho desse trabalho sério desenvolvido pela Comissão de
Participação Popular e por V. Exa. Tive o privilégio de compartilhá-lo
em diversas reuniões, em que percebemos com clareza a importância
da sociedade civil organizada e a importância de toda a seqüência, ou
seja, a organização do Estado por meio do seu planejamento
orçamentário, não apenas do PPAG, mas também das LDOs e do
Orçamento, que ano a ano votamos aqui na Assembléia. Agora
mesmo, como Líder da Maioria, terminamos de assinar, ao lado de
cada um dos Líderes desta Casa, uma prorrogação por mais alguns
dias, até o próximo dia 27, para que haja a participação mais completa
possível da sociedade civil, por meio da Comissão de Participação
Popular, o que vem acontecendo de maneira brilhante, e dos colegas
Deputados, para aperfeiçoarmos essa legislação. Ela é a base da
execução de todas as políticas públicas; a LDO dará obviamente o
suporte ao Orçamento. Daí a importância das emendas que vêm por
meio da Comissão de Participação Popular e de cada um de nós. Eu
mesmo já tive oportunidade de propor várias delas.

Neste ano, já propusemos emendas, mais de uma vez, pois já virou
quase uma questão de honra, todo ano, propormos emendas,
aperfeiçoando ou garantindo seqüências de programas importantes,
como o Prouemg - que nasceu nesta Casa, no debate da importância
de se fortalecer o ensino público gratuito também no nível superior,
financiando o aluno mais pobre que não consegue passar em uma
universidade federal, mas que precisa do apoio do Estado; - como os
da área ambiental, para o entorno das barragens; e os da área social,
para fortalecimento de nossos conselhos tutelares. Todos eles são
programas essenciais, e a Assembléia tem como participar.

V. Exa. tem dado um testemunho extremamente positivo - e quero
finalizar destacando-o - e democrático, pois, na Comissão de
Participação Popular, além dos diversos segmentos da sociedade,
todos os partidos - PT, PSDB, e demais partidos com assento nesta
Casa - manifestam suas opiniões e acabam por se unir em propostas
que estão melhorando o Estado de Minas Gerais e colaborando com o
governo Aécio Neves. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Domingos
Sávio. É exatamente esse o espírito da Comissão, uma Comissão
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democrática, que tem a representação de todos os partidos e que
realiza suas atividades em parceria com o governo estadual, os
conselhos, as entidades da sociedade civil. A partir de tudo o que
discutimos e que emerge da Comissão de Participação Popular, são
efetivamente geradas ações do poder público, pois há uma seriedade
muito grande e o desejo de que a vontade soberana da população e
das entidades seja traduzida em ações práticas do poder público.
Portanto, meus agradecimentos nesse balanço dos cinco anos da
Comissão de Participação Popular, uma Comissão que - tenho
certeza - veio para ficar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público presente, público da TV Assembléia, o que nos
traz, nesta tarde, à tribuna é a necessidade de comentar algumas
ações, de fazer algumas avaliações e de falar de questões que estão
sendo conduzidas no processo legislativo. Inicialmente, Sr.
Presidente, gostaríamos de fazer menção a um evento de que
participamos nesse final de semana, no último sábado, no Município
de Riachinho, na Fazenda Conceição, onde fica uma das unidades da
Fundação Estadual Caio Martins. As escolas Caio Martins foram
criadas há 60 anos pelo Cel. Manuel José de Almeida, que passou
também por esta Casa como Deputado Estadual, e é uma obra que
resiste ao tempo. É impressionante constatar a estrutura sucateada,
infelizmente, em todas as seis unidades da Fundação, que estão
distribuídas ao longo da Bacia do Rio São Francisco, em Minas
Gerais, atendendo, portanto, à população muito necessitada e
empobrecida do sertão mineiro. No Município de Riachinho, na
Fazenda Conceição, constatamos exatamente isso. Estamos
acompanhando o trabalho da Fundação Caio Martins há alguns anos
e, a partir do ano passado, aproximamo-nos mais dela para conhecê-
la melhor, saber de seus fundamentos e auxiliar na metodologia dessa
instituição que trabalha quase que exclusivamente com órfãos e
crianças abandonadas. Quando não é essa a situação, são crianças
de famílias desagregadas, filhas de mães solteiras, que chegam a
esses espaços necessitando de muito cuidado, carinho e atenção.



864

Portanto, o Estado, que criou essa instituição para cuidar da proteção
às crianças e aos adolescentes, precisa efetivamente aprimorar sua
atuação na rede de escolas Caio Martins.

Fizemos uma gestão junto a órgãos do governo federal.
Participamos da inauguração, no sábado, no Município de Riachinho,
de uma estação digital, um telecentro, com 10 computadores
novinhos, oferecidos para as crianças da unidade de Caio Martins, do
Núcleo do Urucuia, e também para as demais crianças e jovens do
povoado da Fazenda Conceição. Trata-se de uma demonstração da
nossa intenção, da nossa disposição de colaborar com as escolas
Caio Martins.

Portanto, quando aqui nos pronunciamos para cobrar do governo do
Estado uma atenção adequada a esta rede de escolas que faz um
trabalho muito importante, e que pertence a uma fundação do Estado,
nós o fazemos com o intuito exclusivo de auxiliar, de contribuir. Se de
um lado sabemos que é imperioso uma revisão metodológica, uma
atualização metodológica do trabalho desenvolvido nas unidades,
sabemos também que é urgente uma reforma de todas as estruturas
de cada uma das unidades. A maioria das oficinas profissionalizantes
instaladas nessas unidades estão sucateadas, aliás, colocando em
risco as crianças e adolescentes que passam por esse trabalho, por
esse aprendizado. Sabemos que, apesar de tudo, as escolas, as
unidades da Fundação Caio Martins - Fucam - cumprem, e cumprem
bem, o seu papel, porque têm um espírito muito presente de
solidariedade, de trabalho social e de cuidado entre todo o corpo
profissional de cada uma dessas unidades. Isso faz com que as
dificuldades estruturais sejam em muito superadas, para garantir
proteção, orientação e, acima de tudo, proporcionar qualificação
profissional num ambiente de ressocialização das crianças e dos
jovens que são acolhidas nas escolas Caio Martins.

Salvo engano, nesta manhã, a direção da Fundação Caio Martins
esteve reunida com o Sr. Gustavo Correa, Secretário de Esportes e da
Juventude, apresentando a situação das unidades e levando a
solicitação de apoio e de atenção. Temos a certeza de que o nobre
colega Deputado Gustavo Correa já conhece bem a realidade das
unidades Caio Martins e terá uma atenção não só necessária para
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resolver a situação, mas terá um olhar atento e generoso, exatamente
o que as unidades Caio Martins estão reclamando e merecendo por
parte do Estado. É preciso dizer que a integração das ações do
governo do Estado, mesmo aquelas voltadas para crianças e
adolescentes, está quase completamente ausente nessas unidades
geridas pelo próprio Estado. Portanto todo esse espírito de uma
gestão moderna, competente, vendida e apresentada pelo governo do
Estado precisa ser aplicada, introduzida nessa relação entre a
Secretaria de Educação e as ações de ação e proteção social do
Estado, particularmente a Secretaria de Esportes e da Juventude,
onde estão locadas as unidades da Fucam.

O segundo tema que quero tratar aqui, Sr. Presidente, diz respeito a
um trabalho que vem sendo feito pela Fundação Conscienciarte, no
Município de Jabuticatubas. Atendendo a um edital do Ministério do
Meio Ambiente, com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, a
Fundação Conscienciarte chegou ao Município de Jabuticatubas, na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o propósito de realizar o
projeto Do Lixo ao Cidadão, que tem como objetivo principal a
organização da população que vive da catação de materiais
recicláveis.

O que está acontecendo em Jabuticatubas é que o Ministério
Público já deu um prazo para o término do lixão da cidade, e esse
esforço da Fundação Conscienciarte é exatamente para ajudar a
organizar as famílias que viviam, até então, da catação no lixão. Seria
organizá-las em uma associação de catadores de materiais
recicláveis, com a proposta de que possam gerir o sistema de coleta
seletiva de lixo e, mais propriamente, gerir a triagem e a seleção do
lixo que chega ao antigo lixão, que agora irá transformar-se num
aterro sanitário em Jabuticatubas.

Temos uma legislação federal extremamente favorável, que
normatiza a deposição final de resíduos sólidos. Ela traz literalmente,
sem nenhuma sombra de dúvida, a prioridade na contratação, na
locação daqueles que estão vivendo da catação em lixões, em
processos de readequação e de aprimoramento da deposição final
dos resíduos sólidos nos Municípios. Pressupostos que estão
registrados no projeto de lei que está tramitando nesta Casa, também
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acerca da legislação estadual para resíduos sólidos, amplamente
discutido com todos os segmentos interessados e que precisa voltar a
tramitar de forma mais célere entre nós. Portanto queremos fazer um
apelo ao Prefeito Fábio Santos, de Jabuticatubas, para que, na
contratação, na operação dessa unidade que está sendo implantada
no Município para a triagem do lixo, seja trabalhado com a associação
dos catadores, a Associação Nova Esperança, já organizada,
formalizada, por meio do trabalho da Fundação Conscienciarte e que
ofereceu como solução, uma vez que essa entidade não está com
todas as credenciais para assumir o trabalho, e a Associação
Paracatu Recicla, que desenvolve esse trabalho há sete anos na
região Noroeste de Minas, que se dispôs a intermediar a relação e
assumir formalmente o controle desse processo para acolher os
catadores da Associação Nova Esperança. Portanto a legislação
preconiza, a legislação defende e coloca como prioridade a utilização,
o aproveitamento daqueles que trabalham com a catação nos
Municípios. E reforçamos aqui, mais uma vez, o pedido ao Prefeito
Fábio Santos, a fim de que esteja aberto para esse entendimento,
discutindo com o Ministério Público, para que aquilo que preconizam
tanto a legislação federal de resíduos sólidos quanto a legislação
proposta nesta Casa pelo Executivo, e que está em tramitação,
possam ser observados, porque é por intermédio dos Municípios, das
ações dos gestores Municipais, quer Prefeitos, quer Secretários
Municipais de Meio Ambiente, que poderemos, efetivamente, cumprir
e fazer avançar, fazer a implementação efetiva dessa legislação em
nossos Municípios. Portanto fica aqui o registro, o apelo para que o
Prefeito Fábio Santos, de Jabuticatubas, esteja aberto efetivamente
na acolhida dessa demanda, dessa necessidade de proteção, de
acolhida, de proteção desses verdadeiros agentes ambientais, que
são os catadores organizados nas suas associações e cooperativas.

Por último, Sr. Presidente, gostaríamos de falar sobre o substitutivo
que estamos apresentando nesta Casa. Fizemos a apresentação de
uma primeira versão hoje, de manhã, na reunião da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais desta Casa, que trata da
mudança na legislação sobre pequizeiro no Estado. Foi um trabalho
delicado, difícil, porque sabemos que a legislação estadual de
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proteção ao pequizeiro foi amplamente discutida e negociada aqui,
nesta Casa. Ela realmente tem um grande valor. Depois de muita
pesquisa, de muita conversa, de muita negociação, inclusive com os
Deputados que se aproximaram para discutir a matéria, apresentamos
um substitutivo que preserva o espírito da lei em vigor, que continua
protegendo o pequizeiro no Estado, mas abre, efetivamente, duas
situações de exclusão. Em áreas urbanas e de distrito industrial, vai-
se permitir o abate do pequizeiro, mediante várias condicionantes.

Para finalizar, Sr. Presidente, passarei à rápida leitura do substitutivo
que estamos negociando com o Presidente da Comissão para que,
ainda amanhã, possamos fazer uma reunião extraordinária a fim de
aprová-lo e dar prosseguimento à tramitação nesta Casa.

(- Lê o Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 725/2007, publicado na
edição de 21/6/2008, pág. 69, col. 2.)

Portanto, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o
propósito é continuar protegendo o pequizeiro e harmonizando a
legislação com a necessidade de se promover o desenvolvimento
sustentável da vasta região com incidência dessa árvore, que é
símbolo de Minas Gerais, e, particularmente, com os interesses, agora
muito presentes na Região Metropolitana, de incorporação de novos
empreendimentos, que necessitam da adequação dessa legislação.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo
trabalho que vem desenvolvendo na Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais. Quero dizer-lhe também da alegria de tê-lo como
relator desse projeto que reapresentei. O projeto foi inicialmente
apresentado, em outra legislatura, pelo hoje Deputado Federal
Antônio Andrade.

Percebi a importância, para o Estado de Minas Gerais, de se buscar
esse equilíbrio entre a manutenção do pequizeiro e o
desenvolvimento, gerando sustentabilidade, o que é possível.

Quero aplaudi-lo pelo trabalho e pelo empenho. Na Comissão, já
estamos nos “finalmentes” em relação ao substitutivo que V. Exa. está
relatando, para trazê-lo ao Plenário e votá-lo. Temos uma
necessidade urgente de aprová-lo. Já tivemos algumas propostas que
passaram. Por não ter essa adequação, o Estado perdeu alguns
empreendimentos. Acredito que agora se está buscando tudo com
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muito equilíbrio, se está buscando exaustivamente o entendimento,
para chegar-se ao melhor quanto à regularização do abate. Quero
agradecer a todos da Comissão e especialmente a V. Exa., relator,
por estar buscando o entendimento com todos os segmentos, a fim de
oferecer atendimento específico às necessidades não só de Sete
Lagoas, mas também de todo o Estado de Minas Gerais. Parabéns.
Obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Esse foi o espírito, Deputado Doutor
Viana. Esperamos a compreensão de todos os setores que têm
interesse na matéria, principalmente daqueles com quem militamos na
região Central, no Noroeste, no Norte de Minas - onde os movimentos
de caráter ambientalista e de proteção aos pequizeiros são mais
presentes -, por entendermos que a matéria, da forma como se
encontra, vem de fato atender a todos. Só foi feita uma flexibilização,
de forma muito restrita, muito dirigida, para garantir os
empreendimentos que se estão instalando no Estado e que, neste
momento, são tão importantes também para gerar renda e
oportunidade de trabalho para o nosso povo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

profissionais da imprensa, quero reportar-me neste instante a uma
reunião bastante produtiva e, diria, de grande significado, realizada
ontem pela Comissão de Transportes, presidida, na ocasião, pelo
grande colega Deputado Juninho Araújo.

Nessa reunião, que contou com participação bastante expressiva de
moradores da região metropolitana, de Prefeitos, do Procon, do
Ministério Público, de agências prestadoras de serviço telefônico, da
Anatel, referimo-nos a um descaso enorme da agência reguladora,
conhecida como Anatel, em relação aos serviços prestados pelas
operadoras de serviços telefônicos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Quero, num primeiro instante, evocar o que está inserido na
Constituição Federal e na Constituição Estadual. Diz textualmente o §
3º, art. 25, da Carta Magna: “Os Estados poderão, mediante lei
complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas
e microrregiões constituídas por agrupamentos de Municípios
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limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução
de funções públicas de interesse comum.”.

A Constituição Estadual, em seu art. 42, assim descreve: “O Estado
poderá instituir, mediante lei complementar, região metropolitana e
aglomeração urbana constituídas por agrupamento de Municípios
limítrofes, do mesmo complexo geoeconômico e social, para
integrarem o planejamento, a organização e a execução de funções
públicas de interesse comum.”.

Pela realidade vivenciada na região metropolitana, observa-se, com
muita clareza, que a Anatel, que deveria dar exemplo e demonstrar
obediência completa aos preceitos legais, descumpre, de forma
vigorosa, o que está inserido na Constituição Federal e na
Constituição Estadual. A Região Metropolitana de Belo Horizonte,
amigo Deputado Doutor Viana, é constituída por 34 cidades, e
existem, nessa região, dois pesos e duas medidas. Há um tratamento
diferenciado para nove cidades e um tratamento desrespeitoso e
ilegal, que afronta as Constituições Estadual e Federal, por parte da
Anatel.

Todos sabemos que a região metropolitana se integra com muita
facilidade, que ela é única e requer um tratamento diferenciado por
parte do Estado e por parte da União.

São problemas comuns, semelhantes, afins, seja na área da
segurança, seja na área da saúde, seja na área do transporte público,
um dos maiores problemas da região metropolitana.

A prestação de serviço telefônico não poderia deixar de ser também
de elevado interesse público. Nove cidades são beneficiadas com a
tarifa local pelas empresas prestadoras de serviços telefônicos, que,
por sua vez, são reguladas pela Anatel. Lamentavelmente, 25 cidades
estão tendo atendimento totalmente diferenciado. Diante disso, os
moradores, os trabalhadores, as pessoas que moram nessas cidades
estão tendo de pagar o dobro do preço praticado nos Municípios onde
se tem a tarifa local. Por exemplo, se nos Municípios de Ibirité, Belo
Horizonte, Ribeirão das Neves e Vespasiano a tarifa é de R$0,50, nas
outras cidades essa tarifa chega ao patamar de R$1,00. Ou seja, é
mais uma penalidade, mais um encargo, mais uma despesa para
aproximadamente três milhões e meio de trabalhadores, de pessoas
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da região metropolitana. Constituída de 34 cidades, hoje a região
metropolitana possui aproximadamente 5 milhões de habitantes.
Então, chega a atingir quase 25% da população do Estado.

Ontem, na reunião, oportunidade em que contamos com a presença
de representantes de todas essas instituições e firmas - da Anatel, do
Procon e do Ministério Público -, observamos, logo no primeiro
instante, o descumprimento da lei pela Anatel no que se refere a
cidades cuja distância é inferior a 1km de outra que pratique a tarifa
local. Tivemos a oportunidade de citar um caso em que hoje não se
cumpre a resolução da Anatel. É o caso, por exemplo, de Sarzedo,
cidade da qual tenho a felicidade de ser Deputado majoritário. Esse
Município, que antigamente pertencia a Ibirité, é muito bem
administrado pelo Prefeito Marcelo Pinheiro. Então, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, como estava dizendo, hoje, em Sarzedo, as ligações
telefônicas são realizadas como se fossem interurbanas. Deputado
Doutor Viana, no primeiro momento observamos esse desrespeito da
Anatel e dessas empresas prestadoras de serviços telefônicos em
relação à legislação vigente, à Constituição do Estado e à
Constituição da República.

Se analisarmos com cuidado a região metropolitana, detectaremos
outras aberrações. Podemos citar a cidade de Mário Campos,
totalmente integrada a Sarzedo, Ibirité e Belo Horizonte. Ao nosso
lado temos Esmeraldas, uma das cidades mais carentes do Estado.
Se evocarmos a manifestação dos Deputados Ademir Lucas, Sávio
Souza Cruz, enfim, de todos os parlamentares que tenham uma
relação fraterna com a cidade de Esmeraldas, certamente, num
primeiro momento, também falarão da irregularidade praticada pela
Anatel em relação ao referido Município. A situação não é diferente
em São José da Lapa e em Pedro Leopoldo. Enfim, 25 cidades estão
sendo penalizadas com essa cobrança abusiva, ilegal e desrespeitosa
por parte dessas agências prestadoras de serviços.

Naquele instante, como Deputado que procura participar do
cotidiano, da vida econômica e social da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, enfim, como empregado da população mineira, detectamos
essa situação ilegal e imediatamente solicitamos ao Ministério Público
que ajuizasse uma medida para apurar as irregularidades praticadas
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por essas agências.
Acionamos o Procon e aprovamos, na tarde de ontem, requerimento

solicitando ao Ministro Hélio Costa que tome, o mais rápido possível,
medidas eficazes, firmes, decididas e vigorosas para abolir de uma
vez por todas esse descaso, essa irregularidade, essa ilegalidade
praticada pelas agências prestadoras de serviço.

Todos sabemos que a Anatel é uma agência reguladora do governo
federal, Deputado Alencar, e deveria ter um zelo ainda maior em
relação às prestadoras de serviço. Mas parece que ela tem se
preocupado tão somente com o lucro fácil das companhias
prestadoras de serviço, esquecendo-se, lamentavelmente, da vida, da
luta, das dificuldades e adversidades desses trabalhadores que muito
precisam do nosso apoio. Portanto, mais um encargo, mais um
descaso, mais uma penalidade para as 25 cidades da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, onde há aproximadamente
3.500.000 pessoas sofrendo, sendo penalizadas com esse
procedimento inadequado, incorreto, injusto e desrespeitoso por parte
das empresas.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Quero parabenizar
V. Exa. pelo pronunciamento. Recebemos denúncias há muito tempo
e costumamos dizer que é uma maldade o que está sendo feito.
Infelizmente, Deputado Dinis Pinheiro, há descaso da Anatel. Quero
testemunhar aqui o que está acontecendo na minha residência. Há
dois meses, recebo uma conta de telefone relativa a dois números de
telefone celular, e um está sendo usado por uma pessoa chamada
Tânia. Fiz reclamação por telefone e fui a uma loja da Oi - não sabia
que, em Minas Gerais, essas lojas são franqueadas. Se você tem
reclamação a fazer, precisa usar o telefone, mas nada é resolvido.
Portanto, há dois meses venho pagando, em débito automático, uma
conta de telefone usado por outra pessoa, e reclamo, reclamo,
reclamo. Não posso ficar sem telefone na minha residência, sou
obrigado a pagar o que a Oi determina.

Isso está acontecendo comigo, que tenho certa formação, sou
Deputado Estadual, tenho certa colocação. O descaso que está
acontecendo com a população mais carente em relação à telefonia é
muito grande. Quando V. Exa. fala sobre a região metropolitana,
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quero lembrar que já tivemos um transporte que a beneficiava, mas
hoje não traz benefício algum. A região metropolitana teria o único
benefício da telefonia. Lembramos que compõem a Região
Metropolitana de Belo Horizonte cidades-dormitório. Pessoas
trabalham aqui e residem em outros Municípios, entram em contato
com a sua residência no período em que trabalham e pagam
interurbano.

V. Exa. está de parabéns. Tenho a certeza de que esse movimento
que V. Exa. encabeça nesta legislatura dará resultado, porque é
justiça o que se está pedindo. Infelizmente, nossas companhias de
telefonia e nossa Anatel não fazem a parte que lhes é devida. Não
existe fiscalização para essa maldade feita com os habitantes da
região metropolitana. Entendo que ou o governo federal tenta mudar
esse sistema... Quero lembrar ao Deputado Paulo Heslander, ex-
Presidente da Telemig, que, no dia da privatização, subiu à tribuna e
disse: “Como empresário, estou rindo, mas, como cidadão brasileiro,
estou chorando, porque a privatização acabará com a atenção dada à
população”. Parabenizo V. Exa. mais uma vez. Certamente esse
trabalho dará resultado, beneficiará e fará justiça à população da
região metropolitana.

O Deputado Dinis Pinheiro - Agradeço a valiosa interferência de V.
Exa., que, com muita propriedade, vem ressaltar e assinalar o extremo
descaso dessas prestadoras de serviço, que deveriam ter um
acompanhamento mais preciso, mais estreito e mais firme por parte
da Anatel, mas, lamentavelmente, isso não existe.

Quero agora fazer uma grande convocação aos Deputados e às
Deputadas a fim de nos utilizarmos de todos os instrumentos
necessários para impedir e eliminar, de uma vez por todas, esse
problema provocado por essas agências e esse descaso. Isso é
inaceitável, e quero aproveitar a audiência da TV Assembléia para
deixar um recado a essas agências prestadoras de serviço e à Anatel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não vai-se calar,
não vai-se aquietar nem silenciar-se, mas, sim, repudiar e rebelar-se,
por meio da busca de todos os caminhos necessários para eliminar
essa insatisfação provocada no meio de 3 milhões de trabalhadores,
que são pessoas que estão sendo sacrificadas por mais despesas,
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pessoas que estão sendo lesadas, porque, num primeiro momento,
conforme falei, essas agências estão cobrando ilegalmente de quem
mora em cidades como Sarzedo, Mário Campos, Esmeraldas, São
José da Lapa e tantas outras.

Por outro lado, também faremos um grande mutirão, de modo a
inserir essa nossa proposta numa próxima resolução da Anatel.
Também vamos evocar a sensibilidade do Ministro Hélio Costa, para
que possamos incluir, como de tarifa local e única, toda a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora

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

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 2.602 e 2.603/2008, da Comissão de Saúde.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 13ª Reunião Ordinária, em 17/6/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.140/2008, do Deputado Alencar da Silveira Jr., e
2.274/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e do Requerimento nº
2.572/2008, do Deputado Célio Moreira; de Administração Pública -
aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 17/6/2008, dos
Requerimentos nºs 2.565/2008, do Deputado Jayro Lessa, e
2.567/2008, do Deputado Leonardo Moreira; e de Transporte -
aprovação, na 17ª Reunião Ordinária, em 17/6/2008, dos Projetos de
Lei nºs 2.051/2008, do Deputado José Henrique, e 2.351/2008, do
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Deputado Célio Moreira, e dos Requerimentos nºs 2.522/2008, do
Deputado Bráulio Braz, 2.533/2008, do Deputado Doutor Viana, e
2.549/2008, do Deputado Domingos Sávio (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,

em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.550/2006. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, sabemos que a

campanha municipal de Belo Horizonte já se deflagrou. Temos vários
candidatos, e, como eleitor e belo-horizontino, quero enviar um recado
ao candidato Márcio Lacerda, do PSB, que já está fazendo campanha:
que tire os óculos escuros, pelo menos durante a campanha e quando
olhar para o eleitor. O candidato do PSB só anda de óculos escuros.
Sabemos que ele vai ganhar as eleições, apesar de não termos bola-
de-cristal, mas que, pelo menos quando sair, olhe o eleitor
diretamente, sem os óculos escuros. Estou falando isso porque já
estou incomodado, pois todas as lideranças de Belo Horizonte
chegam perto de mim e dizem: “O Prefeito está lançando um
candidato, mas você precisa falar com ele para tirar os óculos
escuros, porque ele já é muito alto e ainda fica olhando para nós de
cima para baixo com óculos escuros.”. E não há nenhuma foto dele
nos jornais sem os óculos escuros. Quando comecei na vida pública,
há mais de 20 anos, a primeira coisa que meu pai me disse foi que,
para ter credibilidade e confiança, deveria olhar olho no olho. E que
nunca olhasse para um eleitor, fizesse uma campanha ou
conversasse com alguém usando óculos escuros. Quando apertasse
a mão de uma pessoa, que o fizesse olhando nos olhos e, acima de
tudo, falando a verdade. Quero deixar isso bem claro porque já está
incomodando Belo Horizonte inteira. A campanha está em curso, e um
colega nosso da Assembléia, Deputado Eros Biondini, já lançou sua
candidatura, além do ex-Secretário Márcio Lacerda. Mas este tem que
tirar os óculos escuros. Vai ser Prefeito? Vai. O Eros vai dar trabalho?
Vai. Mas é preciso saber com quantos candidatos vão disputar. Sou
belo-horizontino e já vi um fato aqui dentro. Uma vez tentaram colocar
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Amilcar Viana Martins, e trabalhamos: “Belo Horizonte merece Amilcar
Viana Martins”. É lógico que o Governador da época não tinha o
prestígio que meu Governador Aécio Neves tem hoje. Falou que seria
Amilcar, mas chegou o Célio de Castro e “comeu”. Vi, uma vez,
falarem que seria Maurício, mas veio o Sérgio Ferrara e ganhou.
Todos os conchavos e coligações que estão sendo feitos em Belo
Horizonte têm que passar pelo crivo do eleitor primeiramente. Os
Vereadores de Belo Horizonte ainda não foram ouvidos, ficaram por
fora da sucessão. Não perguntaram aos Deputados votados aqui,
como João Leite e Sargento Rodrigues, qual seria o candidato. E eles
têm votação expressiva. Ninguém foi consultado nesta Casa. Avisem
o eleitor antes de fazer os compromissos. Conversem com o eleitor,
senão vai-se repetir o que aconteceu com o Amilcar, o Maurício e o
Ferrara. Belo Horizonte tem que continuar uma administração boa,
sim; Pimentel é um bom administrador, sim; e o Aécio tem que
continuar nessa parceria, sim. Independentemente de quem vença. Se
eu for candidato a Prefeito de Belo Horizonte, minha plataforma será
apenas uma: vou continuar o trabalho que está dando certo na
Prefeitura e contarei com o apoio do Presidente da República e do
Governador, porque este deve continuar ajudando,
independentemente de quem seja, porque é sua obrigação ajudar.
Belo Horizonte sabe perfeitamente. Quero deixar bem claro, e fica o
aviso público: Sr. Secretário, senhor candidato, tire os óculos escuros
porque a população de Belo Horizonte quer ver os seus olhos.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Adalclever Lopes 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 - Sr. Presidente Deputado Doutor Viana,
Deputados e Deputadas, venho a esta tribuna para agradecer ao
governo Aécio Neves mais este empreendimento, da ordem de
R$760.000,00, em minha cidade natal, minha cidade de coração,
Teófilo Otôni, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - Fapemig -, para a unidade de inovação tecnológica na
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área de gemas e jóias. Trata-se de um empreendimento
importantíssimo, no momento em que se prepara em nossa cidade e
no governo do Estado a estrutura de suporte do setor gemológico, no
sentido mais específico de implantar, na Zona de Processamento de
Exportação, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional,
indústrias de transformação de espécimes minerais.

Poucos sabem que, de todas as gemas coradas e das espécies
minerais brasileiras que são exportadas, 95% são exportados em
forma bruta, sem agregar mão-de-obra e sem oferecer aos brasileiros
a oportunidade de trabalho ou mesmo de preparação para tratar essas
gemas preciosas e levá-las aos quatro cantos do mundo. Poucos
sabem da importância das gemas coradas para o Brasil. Nossa
balança de exportação apura que as gemas coradas renderam ao
País, no ano passado, US$350.000.000,00 em exportação, mas o
potencial do Nordeste mineiro, apenas, é de mais de
US$3.000.000.000,00. Nossas gemas são decantadas. Teófilo Otôni,
a capital mundial das pedras preciosas, realiza anualmente a sua feira
internacional - neste ano, ameaçada de não se realizar por falta de
apoio e desentendimento sobre o evento.

Mas a fama de Teófilo Otôni tem justificativa, sim. Lembro-me bem
de quando, na década de 60, Assis Chateaubriand, então Embaixador
do Brasil na Inglaterra, deu à rainha um presente brasileiro: um colar
de águas-marinhas, feito com gemas tiradas da maior pedra preciosa
já extraída naquele território, que hoje faz parte da coleção da rainha
da Inglaterra. No entanto os garimpeiros e o nosso povo não têm se
beneficiado muito dessas atitudes, que mostram a nossa beleza e a
nossa riqueza, mas não mostram, do outro lado, a pobreza do
garimpeiro, do lapidário e das pessoas que enfrentam dificuldades
para se manterem nesse setor de gemas, invadido por estrangeiros.

Agora o governo de Minas dá início a um novo trabalho. A Fapemig
apóia o setor de gemas e jóias de Teófilo Otôni. A ZPE está pronta
para funcionar. O DNPM, com apoio do Vice-Governador Antonio
Augusto Junho Anastasia, está formatando um convênio para dotar a
nossa Teófilo Otôni de um centro de certificação gemológica e, ao
mesmo tempo, dar a Minas Gerais um centro de certificação de
diamantes, aqui, na Capital. São lutas com as quais caminhamos há
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20 anos. Pela ZPE, começamos a lutar em 1988, com o então
Deputado Federal Luiz Leal, quando eu era Prefeito da nossa cidade.

Nessa longa luta, conseguimos aprovar, na época do governo
Sarney, a lei que possibilitava haver no Brasil as mesmas ZPEs que
fizeram a riqueza dos Tigres Asiáticos, da Espanha, com a ZPE de
Barcelona, e dos Estados Unidos da América, cujas 222 ZPEs
garantem o suporte para a riqueza do país.

Sr. Presidente, neste momento em que a ZPE será instalada, o
governo chega perto, chega junto e aplica imediatamente
R$750.000,00 da Fapemig na área de pesquisa. Por meio de convênio
com o DNPM, o governo do Estado formata, para Teófilo Otôni, um
centro de certificação gemológica com características e validades
internacionais, conveniado com institutos norte-americanos e
europeus.

O assunto não é simples; é um assunto agreste para ser comentado
com a população. No entanto, Sr. Presidente, gostaria de espraiar um
pouco mais o nosso raciocínio sobre a ZPE, que talvez se transforme,
no próximo pleito, em conseqüência de a legislação ter sido aprovada
pelo Congresso Nacional durante o governo Lula, como instrumento
de propaganda política. Isso nos preocupa porque a exploração
política de assunto tão importante, de uma luta de 20 anos, é
prejudicial à cidade, ao Nordeste mineiro e a Minas Gerais. A ZPE de
Teófilo Otôni é a única de Minas e do Leste brasileiro que tem
probabilidade de crescimento não apenas para a área gemológica,
mas também para os demais setores de atividade.

Já estamos trabalhando na questão da prospecção de uma possível
aciaria na ZPE e uma fábrica de leite em pó e de soro em pó; e
estamos trabalhando para que seja também implantada uma empresa
de celulose. Esses investimentos são feitos por quem conhece a ZPE.
Parece que a nossa Prefeita está querendo usar a ZPE da mesma
forma que usou a Universidade Federal, como mote de campanha,
como instrumento de propaganda. Antes que isso aconteça,
gostaríamos que dizer ao povo da nossa cidade e do Nordeste mineiro
- onde estão os garimpeiros, as lavras, as catas, onde as pessoas
trabalham para arrancar as gemas preciosas do subsolo - que a ZPE
está aprovada depois de 20 anos de luta dura e que isso não pode ser
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creditado apenas a uma Prefeita que não conhece nem sequer a sua
estrutura ou a sua legislação específica; que não sabe que esse
instrumento tem sido trabalhado há 20 anos; e que, se for convocada
para fazer uma palestra de 5 minutos a respeito da ZPE, é capaz de
não conseguir falar por 2 minutos, a metade do tempo. Para que isso
não aconteça, já estou aqui advertindo a população.

Em Teófilo Otôni, na eleição de 2004, tivemos dois factóides. O
primeiro grande factóide foi: “Universidade federal pública e gratuita
para todos, com 20 mil empregos”. O fato é outro, esse foi o factóide:
a versão do fato malfeita. Toda a preparação para levar a Teófilo
Otôni o câmpus da Universidade de Diamantina foi feita por nós, com
o apoio da Reitora Mireile, que esteve conosco na Prefeitura em 2003
e 2004 e com quem acertamos os detalhes. Claro que, no momento
em que houve a transformação da Faculdade de Diamantina em
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, esse
estudo estava todo pronto e preparado.

Agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, acabamos de entregar ao
governo federal, por intermédio do Vice-Presidente José Alencar, que
estava no exercício da Presidência em conseqüência da viagem do
Presidente Lula, e a Fernando Haddad, Ministro da Educação, o
relatório completo com o parecer favorável para a realização, a
instalação e o funcionamento, em Teófilo Otôni, de curso de Medicina.
V. Exa., que é médico e votado naquela região, sabe muito bem que,
enquanto na Capital há 1 médico para quatrocentos e poucos
habitantes, temos 1 médico para 1.700 habitantes na nossa região.
Portanto, temos necessidade não apenas da faculdade de Montes
Claros - que é paga -, mas também de uma faculdade pública federal.
Esse instrumento já está posto a nossa disposição por meio da
decisão do Conselho Universitário da Universidade Federal dos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri que o aprovou. Encaminhamos o projeto
e toda a documentação ao Ministério da Educação, com o
beneplácito, expresso em despacho, do Presidente da República em
exercício, José Alencar Gomes da Silva.

Estamos falando sobre essas questões para que, nas próximas
campanhas eleitorais, isso não se transforme em um mote de
campanha, um factóide para ser utilizado pela nossa administradora
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municipal. Não tenho nada contra a nossa Prefeita, que pode usar as
armas que quiser. Todavia ela não nos pode iludir dizendo que foi ela
quem conquistou a ZPE, ou seja, que só com ela a ZPE saiu, porque
é uma luta que envolveu, lá atrás, o Deputado Federal Luiz Leal, o
Presidente Sarney; posteriormente, o Presidente Itamar Franco e eu,
que era Deputado; depois, o Edson Soares, que foi Deputado Federal
e Prefeito de Teófilo Otôni. Obras realizadas na infra-estrutura da ZPE
foram autorizadas pelo Governador Eduardo Azeredo, juntamente
com o Prefeito Samir Sagih El Aouar - e obras que continuaram ao
longo do governo seguinte, com o Dr. Edson Soares. As obras estão
prontas. Agora não podemos aceitar que alguém tome posse ou faça,
como é muito comum na política rasteira, a apropriação indébita de
realizações de terceiros. O filho bonito tem sempre muitos pais. Dizia
ao João Carlos, numa entrevista, que preferiria que o Luiz Leal fosse a
mãe. É meio difícil ter duas mães, pois mãe é uma só.

Sr. Presidente, quanto a esse alerta em relação à ZPE e à
Faculdade de Medicina da Universidade Federal, é porque estamos
contando aqui a história - aliás, ela será contada nos próximos dias
em Teófilo Otôni. Estamos agrupando em torno do PMDB vários
partidos, ou seja, 10 partidos já se coligaram conosco para apresentar
um candidato à Prefeitura de Teófilo Otôni, e mais 3 já acertaram
nesta semana e realizarão suas convenções no final da semana.
Queremos chegar a 15 partidos políticos para combinar com o número
15, do PMDB.

Neste momento, é importante prestar informações, nesta tribuna, à
população de Teófilo Otôni e aos grandes ouvintes da TV Assembléia,
a fim de nos precaver contra a mentira ou a meia verdade, que é pior
que a mentira - aliás, ela só é pior que a mentira porque tem cara de
verdade, ou seja, é meio verdade e meio mentira. Isso é muito
perigoso no uso político da informação.

A nossa cidade é importante, é a última grande cidade na direção da
Bahia, para quem sobe pela BR-116, e na direção da Bahia e do
Espírito Santo, para quem anda pela BR-418. Quer dizer, é a única
grande cidade de toda aquela vasta região do Nordeste mineiro. Ela
precisa de um governo um pouco mais sólido, sério e competente.
Sabemos que as pessoas avaliam de uma forma ou de outra este ou
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aquele governo. Temos certeza de que algumas obras foram
realizadas. Todavia, no atual mandato, a nossa cidade deu uma
marcha a ré enorme ao não aproveitar os recursos federais postos à
disposição pelo nosso Presidente Lula. O Governador do Estado
também pôs à disposição milhões e milhões, que não foram
aproveitados. Sr. Presidente, o nosso questionamento, neste
momento, é que já começaram a utilizar negativamente os recursos.
Quando chegamos com a notícia de que a Faculdade de Medicina
seria instalada em Teófilo Otôni, já começaram a criar o fuxico de que,
para fazê-la, abrimos mão da faculdade de engenharia. Isso não é
verdade. A faculdade de engenharia será implantada no momento
correto, ou seja, no instante em que a Universidade Federal dos Vales
do Mucuri e do Jequitinhonha apresentar o seu projeto para tanto. Já
temos os cursos de Engenharia da Unipac e outros instrumentos de
crescimento, mas queremos tê-los também nessa Universidade
Federal. No entanto, Sr. Presidente, ressaltaremos aqui um aspecto.
Hoje, Teófilo Otôni é um grande centro universitário, com mais de 7
mil estudantes em quatro instituições e com a Universidade Federal
dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Iniciamos um trabalho para
levá-la para Teófilo Otôni. Levamos pessoalmente essa questão ao
Governador Aécio e à Secretária de Educação e instalamos em
Teófilo Otôni três cursos da UFMG, que já estão funcionando. Esse
trabalho foi bem realizado, bem elaborado. Queríamos apenas fazer
essa advertência em relação aos recursos que estamos conseguindo.
É muito ruim ter aqui o trabalho realizado e ... O Deputado Doutor
Viana sabe muito bem da nossa luta ao longo de tanto tempo. Agora,
disponibilizamos mais uma verba na Fapemig para que se faça um
trabalho bonito na preparação e instrumentalização do setor
tecnológico para a área de gemas, e daqui a pouco dirão também que
outras pessoas conseguiram esse benefício.

Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer esse registro para
agradecer ao Governador Aécio Neves por mais esse recurso e ao
Presidente Lula pelas verbas vultosas que tem disponibilizado para a
nossa cidade. Quero dizer a ele que, infelizmente, essas verbas não
estão sendo aproveitadas, que as licitações estão sendo malversadas
e foram questionadas pelo Tribunal de Contas do Estado, que não
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está permitindo que se faça a licitação, a concorrência irregular, da
forma como estão propondo - a concorrência com cartas marcadas.
Esses recursos estão sendo perdidos, mas temos certeza de que, lá
na frente, o próximo Prefeito ou Prefeita de Teófilo Otôni saberá
aproveitar melhor o dinheiro que o governo Lula está enviando para
nós. O que não podemos perder, Sr. Presidente, é a esperança de
que haja uma mudança. Teófilo Otôni está andando devagar,
lentamente, a passos de lesma. É preciso encontrar uma forma. Os 10
partidos já encontraram e estão apoiando essa forma, e mais 5
partidos estão-se acertando para apoiar a mudança completa da
forma de governar Teófilo Otôni. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.302, 2.316 e
2.359/2008, 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 a especial de amanhã, dia 19, 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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
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a apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios da Diretoria da Empresa Esperança
S.A. encaminhando cópia da nota de esclarecimento divulgada na
mídia de Ouro Branco, referente à proposta de seu empreendimento
no local; dos Srs. Neilor Souza Aarão, encaminhando documentação
referente à discussão realizada no dia 26/5/2008, às 10 horas, no Cine
Leon, em Congonhas, onde foram debatidas as conseqüências e os
impactos do decreto de 12/12/2007; e Carlos Roberto Rodrigues,
Prefeito Municipal de Nova Lima, publicada no “Diário do Legislativo”,
em 30/5/2008. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Deputado Almir Paraca, relator do Projeto
de Lei nº 725/2007 em 1º turno, apresenta requerimento em que
solicita seja o projeto convertido em diligência à Secretaria de Meio
Ambiente. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 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 Doutor
Viana em que solicita a realização de audiência pública em Araçuaí
com o objetivo de discutir o plantio de eucalipto e o desenvolvimento
sustentável na Chapada São Domingos, entre os Municípios de
Araçuaí, Coronel Murta e Virgem da Lapa; e Agostinho Patrús Filho
em que solicita a realização de audiência pública para discutir a
poluição da Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima. A Presidência recebe
os seguintes requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do
Deputado Vanderlei Miranda em que solicita a realização de reunião
conjunta desta Comissão com a Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo, com o objetivo de aprovar requerimentos;
e do Deputado Almir Paraca em que solicita a realização de audiência
pública para se conhecer e debater a legislação e a normatização
pertinentes ao descarte e à reutilização de embalagens de
substâncias tóxicas utilizadas na agricultura e pecuária e o seu
cumprimento pelos fabricantes, distribuidores e usuários, além dos
resultados da fiscalização pelos órgãos competentes. 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, 11 de junho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Inácio Franco - Wander Borges.
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 10/6/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Chico Uejo
(substituindo este à Deputada Rosângela Reis, por indicação da
Liderança do BSP). 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 e a deliberar sobre proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.274/2008 e 2.391/2008 (Deputada Maria Lúcia Mondonça) e
2.140/2008 (Deputada Rosângela Reis), 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.
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nºs 2.550 e
2.552/2008. 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 das Deputadas Gláucia Brandão e Maria Lúcia
Mendonça e do Deputado Chico Uejo em que solicitam seja o Projeto
de Lei nº 1.874/2007 distribuído à Comissão de Cultura; do Deputado
Carlin Moura em que solicita reunião para, em audiência pública,
debater o mencionado projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Rosângela Reis - Sebastião
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Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 980/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.673/2006, a proposição em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública o Serviço
Assistencial Quita Guimarães Tolentino - Projeto Prosseguir, com
sede no Município de Cláudio.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 980/2007 objetiva declarar de utilidade pública o

Serviço Assistencial Quita Guimarães Tolentino - Projeto Prosseguir,
com sede no Município de Cláudio.

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. 10 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e sócios serão gratuitas; e o
parágrafo único do art. 20 preceitua que, no caso de sua extinção, os
bens remanescentes reverterão em benefício de uma entidade
congênere, situada em Cláudio e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Por fim, cabe ressaltar que, consoante o disposto no art. 1º do
estatuto da associação, verifica-se que o art. 1º do projeto apresenta
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erro material relativo ao nome da entidade, razão pela qual
apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 980/2007 com a seguinte Emenda nº 1.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Serviço Assistencial

Quita Guimarães Tolentino, com sede no Município de Cláudio.”.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 593/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, a
proposição em epígrafe estabelece condição para empresas de
transporte coletivos intermunicipais.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 30/3/2007, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Em atenção a pedido de diligência formulado por este órgão
colegiado, a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
encaminhou o Ofício nº 159/2008, manifestando-se sobre o projeto.

Cabe a esta Comissão emitir parecer 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 epígrafe determina que os veículos de transporte

coletivo intermunicipal disponham de aparelho de radiotransmissão ou
telefone celular para uso em situações de emergência. Ficam
excetuados dessa exigência os ônibus que circulam em região
metropolitana, salvo se a Assembléia Metropolitana deliberar em
contrário.

O projeto estabelece, também, o prazo de 90 dias para que as
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delegatárias do serviço de transporte coletivo intermunicipal cumpram
o disposto na lei. No mesmo prazo, a administração pública
providenciará a adequação dos contratos de concessão, vedada a
alteração das planilhas de custos do serviço. O descumprimento da lei
ensejaria a aplicação de multa de 1.000 Ufirs.

Com relação à exigência de que os veículos mencionados no projeto
disponibilizem aparelhos de comunicação para situações de
emergência, não se verifica nenhum vício jurídico.

De acordo com o inciso XXVII do art. 22 da Constituição da
República, é possível inferir que o Estado tem competência
suplementar em matéria de contrato administrativo, o que lhe permite
fixar exigências legais visando, entre outras coisas, a melhorar a
qualidade dos serviços públicos. Aliás, isto é até necessário segundo
o princípio constitucional da eficiência, previsto no “caput” do art. 37
da citada Constituição.

Ademais, comandos dessa natureza, que estabelecem obrigações
públicas e interferem, diretamente, na esfera jurídica dos prestadores
de serviço público, devem, necessariamente, constar de lei, em
respeito ao princípio constitucional da legalidade, estampado,
também, no “caput” do art. 37 da Lei Maior. Se, na esfera privada,
ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei, na esfera pública, sujeita a rigoroso tratamento
legislativo, só é dado fazer aquilo que a lei determina ou, conforme o
caso, faculta. Assim, é plenamente defensável a escolha da via
legislativa para a imposição da exigência prevista na proposição.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, faz-se
necessário observar, também, 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. Vê-se, pois, que a matéria encontra-se no rol das
competências legislativas do Estado.

Assim decidiu o 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”.
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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 forem vedadas pela 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 o transporte terrestre 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 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. Nos termos do art. 40 da lei, o contrato pode ser revogado
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unilateralmente pelo poder concedente.
É importante lembrar que o projeto, se aprovado, incidirá sobre os

contratos administrativos em curso. Entretanto, nos termo da Leis
Federais nºs 8.666, de 1993, e 8.987, de 1995, que são normas gerais
de incidência nacional, a equação econômico-financeira dos ajustes já
firmados está protegida de qualquer alteração. Havendo ruptura desse
equilíbrio, é preciso rever a dita equação.

Ademais, segundo entendimento do STF (ADI nº 3.225/RJ; ADI nº
2.733-6/ES e ADI nº 2.337-3/SC), as normas do poder concedente
não podem ser dirigidas ao regime de execução dos contratos já
firmados, que, “no curso da prestação, não podem ser modificados por
lei” (ADI nº 3.225/RJ).

Assim, as novas normas relativas à prestação de serviço público só
podem ser dirigidas à formação de novos contratos e às futuras
licitações e respectivos editais. Não podem, portanto, ser aplicadas na
execução de contratos já firmados, sob pena de afronta ao ato jurídico
perfeito.

É importante observar que a nota técnica encaminhada a esta
Comissão pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
– Setop – aduz que o projeto é inconstitucional porque fere o direito do
delegatário do serviço público à manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato firmado. Considera que o ônus decorrente da
adequação da proposta teria que ser suportado pela administração
pública, hipótese em que seria necessária a previsão da despesa nas
Leis Orçamentárias e o cumprimento dos requisitos previstos na Lei
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de
2000) para a criação de despesa.

Tem razão a Setop na hipótese de nova normal legal obrigar os
contratos já firmados, como previsto no projeto na sua forma original.
Entretanto, conforme acima demonstrado, o STF tem o entendimento
de que as novas normas relativas à prestação de serviço público só
podem ser dirigidas à formação de novos contratos e às futuras
licitações e respectivos editais. Por isso, faz-se necessário alterar os
arts. 2º e 3º do projeto, para direcionar a norma apenas aos futuros
contratos.

Por outro lado, a Setop argumenta que não foram apresentados
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estudos que comprovem a eficácia da norma e que o índice de
assaltos ocorridos nos ônibus não justificaria a criação da norma.
Trata-se de matéria que deverá ser analisada pela Comissão de
mérito, no momento oportuno.

Finalmente, o art. 1º da proposição necessita de um reparo de
ordem técnico-legislativa. Não é adequado que a lei, ao exigir o
emprego de determinada tecnologia, indique, de modo taxativo, que
instrumentos devem ser usados. Novos mecanismos são criados a
cada dia. É importante que a norma seja constituída em termos mais
amplos, para não se tornar, em curto tempo, obsoleta.

Por esses motivos, entendemos ser necessária a apresentação de
substitutivo.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 593/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece obrigação para empresas de transportes coletivos

intermunicipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal

de passageiros disporão de radiotransmissor, telefone celular ou outro
aparelho que atinja a mesma finalidade, para ser usado em situação
de emergência.

Art. 2º - A obrigação a que se refere o art. 1º constará dos editais de
licitação de delegação do serviço público de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de passageiros.

Art. 3º - O disposto nesta lei não se aplica aos contratos já firmados
na data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Fábio Avelar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.827/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto
de lei em tela dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/11/2007, foi a proposição
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com as Emendas nºs 1 a 4, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com as
emendas apresentadas pela Comissão anterior.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre a carreira dos servidores do

Tribunal de Contas, concedendo reajuste salarial aos servidores
dessa corte. Para tanto, concede a esses funcionários públicos a
elevação de quatro padrões de vencimento, reposicionando-os em um
novo padrão nas respectivas carreiras, além de promover a ampliação
dos padrões de cada classe das carreiras. O projeto suprime, ainda, a
exigência de vaga como condição para o servidor ser promovido.

De acordo com o Ofício nº 17/2008, encaminhado pelo Presidente
do Tribunal de Contas, no qual solicita prioridade na tramitação da
matéria, o projeto visa a promover o aprimoramento daquela Corte de
Contas, 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.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, no âmbito de sua competência; entretanto,
julgou oportuna a apresentação de quatro emendas. A Emenda nº 1
visa adequar o texto da proposição às disposições constitucionais
pertinentes aos inativos. As Emendas nºs 2 a 4 objetivam ajustar a
proposição à técnica legislativa. Por seu lado, em sua análise de
mérito, a Comissão de Administração Pública entendeu que as
medidas consubstanciadas na proposição se refletem não só na
melhoria salarial do servidor, mas também em maior oportunidade de
crescimento funcional. Ademais, ressaltou que o sistema de carreira,
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como previsto em norma constitucional, é importante na formulação
de uma política de remuneração de pessoal, pois leva em conta o
grau de responsabilidade, a complexidade e as peculiaridades de
cada cargo.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, mérito que cabe a esta
Comissão analisar, ressaltamos que, se aprovado, o projeto
acarretará aumento de despesa com pessoal. Nesse aspecto, é
importante observar a preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a
estrita obediência aos limites previstos na Lei Complementar Federal
nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal. O seu art. 17 determina que
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. Nesse mister, de acordo com
relatório enviado pelo Tribunal de Contas, o impacto financeiro anual
do projeto, relativo à concessão linear de quatro padrões de
vencimento, será de R$22.730.704,97, envolvendo servidores ativos e
inativos, implicando uma despesa de pessoal para o ano de 2008 de
R$249.255.296,00. Essa projeção está abaixo do crédito orçamentário
autorizado para gastos com pessoal no atual exercício, no valor de
R$250.270.000,00.

Quanto ao limite constitucional de 3% da Receita Corrente Líquida a
que deve obedecer o Poder Legislativo para as despesas com
pessoal, a aprovação do projeto fará com que o Tribunal de Contas
comprometa 0,7780% da receita corrente líquida com tais despesas,
excedendo assim o limite máximo de 0,7728% e o limite prudencial de
0,7342%, estabelecidos para esse órgão. No entanto, o aumento não
compromete o limite de 3% estabelecido para todo o Poder
Legislativo. Vale ressaltar que, em ofício enviado a esta Casa, o
Presidente do Tribunal de Contas informa que aquela Corte firmou,
em 22/4/2008, acordo com o Poder Executivo para que o aumento
salarial ocorra a partir de agosto deste exercício, de forma a assegurar
a manutenção do índice aproximado de 0,77% da Receita Corrente
Líquida. O acordo considerou, também, a aprovação da proposta
orçamentária para 2009, em valores já ajustados.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.827/2008, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.945/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, a proposição em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Rio Espera o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 12/2/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a alienação pretendida; ao Prefeito de Rio
Espera para se pronunciar sobre o interesse do Município; e ao autor
para que encaminhasse o memorial descritivo identificando a área a
ser doada.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 1.945/2007 de autorizar o Poder Executivo
a doar ao Município de Rio Espera uma área de 1.199m², a ser
desmembrada do imóvel constituído de terreno com área total de
10.000m², situado na Rua Vereador Pedro Lopes, no Distrito de Rio
Melo, naquele Município, e registrado no Livro nº 82, a fls. 7 a 9, no
Cartório do 2º Ofício Civil de Notas, Protestos e Registros de Título e
Documentos da Comarca de Carandaí.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para
a alienação de 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
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administração pública exige, além da referida autorização, a
subordinação do contrato ao atendimento do interesse público. Nesse
sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a
referida área será destinada à construção de um posto de saúde, que
beneficiará a população local, especialmente, a comunidade do
Distrito de Rio Melo.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no caso em
tela, está prevista no art. 2º do projeto em questão, que estabelece o
retorno do bem ao patrimônio do doador, se, no termo avençado, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão se posicionou favoravelmente à pretendida transferência de
domínio, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao
qual o imóvel se encontra vinculado, concorda com a transferência da
parte pleiteada pelo Município; indica, no entanto, a necessidade de
alteração dos dados referentes ao registro do imóvel, pois na
proposição constam os dados de registro da escritura pública de
doação.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Rio Espera informa a
necessidade e a importância da doação do imóvel para abrigar o
posto de saúde, que atenderá a cerca de 2.500 pessoas carentes.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos o
Substitutivo nº 1, redigido no final deste parecer, com o objetivo de
identificar a área a ser doada, conforme memorial descritivo elaborado
por técnico competente e anexado ao processo, corrigir os dados
cadastrais do imóvel e promover a adequação do texto à técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.945/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município Rio Espera o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Rio Espera uma área com 1.199m² (mil cento e noventa e nove
metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser
desmembrada do imóvel constituído de terreno com área de 10.000m²
(dez mil metros quadrados) situado na Rua Vereador Pedro Lopes,
Distrito de Rio Melo, naquele Município, registrado sob o nº 12.386, a
fls. 172 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Rio Espera.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de um posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A parte do imóvel a ser doada tem as seguintes confrontações:

19,50m (dezenove vírgula cinqüenta metros) pela frente, na Rua
Vereador Pedro Lopes; 19,70m (dezenove vírgula setenta metros)
pelos fundos; 65m (sessenta e cinco metros) pela lateral direita,
confrontando com a Escola Estadual Coronel Joaquim dos Santos; e
58m (cinqüenta e oito metros) pela lateral esquerda, na Rua Jair
Timóteo, totalizando uma área de 1.199m² (um mil cento e noventa e
nove metros quadrados).

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.139/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a instituição de Comissão de Transição pelo
candidato eleito para o cargo de Governador do Estado e dá outras
providências.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública
opinou pela aprovação do projeto com as emendas apresentadas pela
Comissão anterior.

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 visa a instituir a Comissão de Transição de

governo no Estado de Minas Gerais, seguindo o exemplo da União,
que disciplinou a matéria por meio da Lei Federal nº 10.609, de
20/12/2002, que dispõe sobre a instituição de uma equipe de transição
pelo candidato eleito para o cargo de Presidente da República.

Em sua justificação, o autor destaca que a proposição permitirá ao
candidato eleito para o cargo de Governador do Estado ter maior
acesso às informações necessárias à implementação do seu
programa de governo, mediante requisição de documentos acerca da
situação financeira, orçamentária, contábil, organizacional,
operacional e patrimonial do Estado.

Em sua análise jurídico-constitucional, a Comissão de Constituição e
Justiça entendeu não existirem óbices à tramitação da matéria; não
obstante, visando a aperfeiçoar o projeto, apresentou duas emendas.
A Emenda nº 1 retira a necessidade de se estabelecer o número de
membros que deve compor a Comissão de Transição, definindo que
cabe ao coordenador da comissão a incumbência de requisitar as
informações desejadas aos órgãos e às entidades da administração
pública estadual. A Emenda nº 2 remete ao Poder Executivo a
responsabilidade de emitir regulamento definindo a extensão do apoio
a ser dado à comissão de transição.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a
esta Comissão analisar, o projeto não apresenta impacto nos cofres
públicos, uma vez que não cria nenhuma despesa para o Estado,
limitando-se a traçar diretrizes para a criação da Comissão de
Transição. Vale ressaltar que o art. 4º do projeto estabelece que os
membros da comissão não serão remunerados pela administração
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pública.
Visando a aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final do parecer

as Emendas nºs 3 e 4, que permitem também aos candidatos eleitos
para o cargo de Prefeito a possibilidade de instituir a Comissão de
Transição.

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

2.139/2008, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 3 e 4, a seguir
apresentadas.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao “caput” dos arts. 1º e 2º a seguinte redação:
“Art. 1º - Ao candidato eleito para o cargo de Governador do Estado

ou Prefeito é facultado o direito de instituir Comissão de Transição que
terá pleno acesso às informações relativas às contas públicas, aos
programas e aos projetos do governo estadual.

(...)
Art. 2º - A Comissão de Transição tem por objetivo inteirar-se do

funcionamento dos órgãos e das entidades das administrações
públicas estadual ou municipal e preparar os atos de iniciativa do novo
Governador do Estado ou Prefeito Municipal, a serem editados
imediatamente após a posse.”

EMENDA Nº 4
Suprima-se, no art. 3º, o termo “estadual”.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.164/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.164/2008
altera a Lei nº 13.663, de 18/7/2000, que dispõe sobre a Companhia
de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/3/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Copasa-MG é uma sociedade de economia mista integrante da

administração indireta do Estado, constituída pela Lei nº 2.842, de
5/7/63. Posteriormente, a empresa foi reorganizada por meio da Lei nº
6.084, de 15/5/73, diploma legal que, conforme as necessidades do
Estado e da sociedade, vem sofrendo alterações por meio da edição
de outras normas. A Lei nº 13.663, de 18/7/2000, a que se refere a
proposição em exame, enquadra-se nessa situação, ou seja, apenas
modificou a Lei nº 6.084, de 1973. Sendo assim, se aprovada a
proposição em exame, será necessária a adoção de substitutivo para
modificar a norma em vigor - Lei nº 6.084 - e não a lei modificadora -
Lei nº 13.663.

Na mensagem que acompanha a proposição, o Governador do
Estado informa que “as alterações propostas têm o condão de facilitar
e otimizar o trabalho da COPASA, no que se refere ao saneamento
básico em todo o Estado, principalmente quando se trata da adequada
disposição do lixo urbano, doméstico e industrial, condição mister para
o desenvolvimento das demais políticas públicas a serem realizadas
pelo Estado”.

Convém, inicialmente, identificar as alterações que se pretende
promover na legislação vigente, tendo em vista que a maior parte dos
dispositivos da proposição em tela já consta da Lei nº 6.084.
Confrontando a norma em vigor com o projeto de lei em apreço,
percebe-se a intenção de efetuar alterações pontuais na Lei nº 6.084.
Segue-se a descrição sumária das alterações que se pretende fazer
nos seguintes dispositivos da citada lei:

a) art. 1º, “caput”: supressão da ação “projetar” e acréscimo do
termo “contrato de programa”;

b) art. 1º, § 2º: acréscimo de dispositivo estabelecendo a
possibilidade de utilização, pela Copasa-MG, de pessoal próprio ou de
terceiros;

c) art. 3º, inciso V: ampliação da participação da Copasa-MG em
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outras sociedades. Enquanto o dispositivo em vigor autoriza a
Companhia a subscrever “a maioria das ações de sociedades de
caráter local, com os mesmos objetivos sociais”, a nova redação a
autoriza a participar, tanto majoritária quanto minoritariamente, “de
outras sociedades com objetivos sociais semelhantes ou correlatos,
mediante deliberação do seu Conselho de Administração”. A redação
proposta destaca a possibilidade de a Copasa-MG participar
minoritariamente de outras sociedades com objetivos semelhantes ou
correlatos, não necessariamente os mesmos, e após a aprovação do
Conselho de Administração;

d) art. 3º, inciso VII: supressão do termo “convênio”;
e) art. 3º, inciso VIII: inclusão de dispositivo autorizando a execução

das atividades da Copasa-MG por sociedade por ela constituída ou
por sociedade de que venha a participar, de forma majoritária ou
minoritária, exigida a aprovação do Conselho de Administração.

Passamos a examinar as citadas alterações.
Primeiramente, a retirada do termo “projetar” do “caput” do art. 1º da

Lei nº 6.084 não tem grande relevância, uma vez que a ação de
projetar pode ser entendida como um desdobramento da ação de
planejar, que já consta na legislação vigente e permanece na redação
proposta para o dispositivo.

Por sua vez, o acréscimo da expressão “contrato de programa” no
“caput” do mencionado artigo tem o propósito de incorporar à
legislação básica da Copasa-MG esse termo, que foi utilizado na Lei
Federal nº 11.445, de 5/1/2007, que estabelece as diretrizes nacionais
para o saneamento básico e para a política federal de saneamento
básico.

Já o acréscimo do § 2º ao art. 1º da Lei nº 6.084, segundo o qual, na
“execução de suas atividades, a Copasa-MG poderá utilizar recursos
e pessoal próprios ou de terceiros”, merece ser considerado com
cautela: a Companhia não pode, porque vedado pela legislação
trabalhista, contratar uma empresa que faça a intermediação da mão-
de-obra. Segundo o Enunciado nº 331, do Tribunal Superior do
Trabalho, “a contratação de trabalhadores por empresa interposta é
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços,
salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974)”.
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Tal acréscimo, portanto, merece exame cuidadoso.
As restrições impostas pela legislação trabalhista devem ser

interpretadas à luz do que dispõem outras normas federais – em
especial, o art. 72 da Lei nº 8.666, de 21/6/93, que dispõe sobre
licitação e contratos administrativos, e o § 1º do art. 25 da Lei nº
8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre a concessão de serviços
públicos. O primeiro dispositivo estabelece que “o contratado, na
execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais
e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou
fornecimento”. O segundo dispõe que “a concessionária poderá
contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a
implementação de projetos associados”. Desta forma, a restrição à
terceirização estabelecida na legislação trabalhista deve ser
compatibilizada com os referidos dispositivos.

Com efeito, o que não se admite é que a Copasa-MG utilize
empregados de empresas interpostas, de forma a ocorrer uma relação
de hierarquia entre eles e os prepostos da Companhia. Todavia,
conforme a referida legislação estabelece, não há proibição de que a
Copasa-MG contrate outras empresas para a realização de serviços
específicos necessários à adequada realização do objeto de seus
contratos com os Municípios ou com outros contratantes. A redação
do § 2º que se pretende acrescentar ao art. 1º da Lei nº 6.084 pode
induzir a erro o intérprete desavisado, pois permite a interpretação de
que a Copasa-MG pode utilizar diretamente o pessoal de outras
empresas, o que seria flagrantemente ilegal. Por essa razão,
oferecemos redação diversa à matéria, fazendo menção expressa à
referida legislação federal.

Voltando a tratar das alterações propostas, a que figura no inciso V
do art. 3º do projeto em exame possibilita que a Copasa-MG participe
minoritariamente de outras empresas com objetivos sociais
semelhantes ou correlatos, mediante a aprovação de seu Conselho de
Administração. Nesse ponto, há que levar em consideração que a
Companhia já está autorizada a participar majoritariamente de outras
empresas, segundo o inciso V do art. 3º da Lei nº 6.084. Ora, uma vez
que a Copasa-MG já pode participar majoritariamente de outra
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empresa, é razoável que possa subscrever a minoria das ações de
outra empresa. Finalmente, a instituição das competências do
Conselho de Administração constitui matéria a ser disciplinada no
estatuto da empresa.

É oportuno lembrar que, para o pleno cumprimento das atribuições
desta Comissão, a alteração em estudo deve ser confrontada com o
art. 37, incisos XIX e XX, da Constituição da República, dispositivos
que exigem a edição de leis específicas para autorizar a criação de
sociedade de economia mista e de empresa subsidiária bem como a
participação desta em outras sociedades. Segundo o entendimento
adotado pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação da Adin nº
1.649-1, do Distrito Federal, que apreciou a constitucionalidade dos
arts. 64 e 65 da Lei nº 9.478, de 6/8/97, é suficiente que a autorização
a que se referem os mencionados dispositivos conste na lei que
disponha sobre a instituição ou a organização da empresa pública ou
da sociedade de economia mista. Vale transcrever os arts. 64 e 65 da
lei mencionada:

“Art. 64 - Para o estrito cumprimento de atividades de seu objeto
social que integram a industria do petróleo, fica a PETROBRÁS
autorizada a constituir subsidiárias, as quais poderão associar-se,
majoritaria ou minoritariamente, a outras empresas.

Art. 65 - A Petrobrás deverá constituir uma subsidiária com
atribuições específicas de operar e construir seus dutos, terminais
marítimos e embarcações para transporte de petróleo, seus derivados
e gás natural, ficando facultado a essa subsidiária associar-se,
majoritaria ou minoritarimente , a outras empresas”.

Encontra-se, pois, a Petrobrás autorizada a participar, minoritária ou
majoritariamente, de outras empresas, por meio de suas subsidiárias.
Entendeu o Ministro Maurício Corrêa, em seu voto na referida Adin,
que a autorização a que se referem os incisos XIX e XX do art. 37 da
Carta Magna estava contemplada nos dispositivos ora transcritos.

Não resta dúvida, pois, de que a autorização para que a Copasa-MG
participe minoritariamente de outras empresas não tem óbice de
natureza jurídica.

Não pode ela, contudo, conforme dispõe o inciso VIII do art. 3º do
projeto, exercer suas atividades por meio de empresa da qual venha a
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participar - notadamente em caráter minoritário -, sob pena de fraude
à licitação. Ora, bastaria que a Copasa-MG adquirisse algumas ações
de empresa do ramo e para esta transferisse suas obrigações, sem
promover o certame previsto na Lei nº 8.666.

Já no que respeita à supressão do termo “convênio” no inciso VII do
art. 3º, a medida constitui mero aperfeiçoamento da norma em vigor,
uma vez que a utilização do referido termo no inciso VI desse artigo é
mais precisa, podendo a Copasa-MG firmar convênio de cooperação
técnica com outras empresas de saneamento básico, por exemplo.

Finalmente, para ajustar o texto da proposição à técnica legislativa,
incorporamos as alterações mencionadas nesta fundamentação ao
Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.164/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a

Companhia Mineira de Águas e Esgotos – Comag.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os arts. 1° e 3° da Lei nº 6.084, de 15 d e maio de 1973,

passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - À Companhia de Saneamento de Minas Gerai s - Copasa-

MG -, sociedade sob controle acionário do Estado, constituída nos
termos da Lei n° 2.842, de 5 de julho de 1963, comp ete planejar,
executar, ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de
saneamento básico.

Parágrafo único - São consideradas atividades de saneamento
básico, além do abastecimento de água e da coleta, do tratamento e
da disposição adequada de esgotos e efluentes sanitários, a coleta, a
reciclagem, o tratamento e a disposição adequada do lixo urbano,
doméstico e industrial.

(...)
Art. 3° - Para o cumprimento de suas finalidades in stitucionais,

poderá a Copasa-MG:
I - contrair empréstimo ou financiamento com instituição financeira
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ou agência de fomento, nacional ou internacional, obrigando-se a
contrapartida, se for o caso;

II - propor desapropriações;
III - promover encampação de serviços;
IV - receber doações e subvenções;
V - atuar no Brasil e no exterior;
VI - firmar convênio e formar consórcio ou qualquer outra forma de

parceria com pessoas de direito público ou privado;
VII - celebrar contratos, inclusive de programa, de concessão e de

permissão de serviço público, com pessoas de direito público ou
privado;

VIII - subcontratar parte de suas atividades, observado o disposto no
art. 72 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no § 1º do art. 25 da
Lei nº 8.987, 13 de fevereiro de 1995.

§ 1º - Para a realização de suas finalidades institucionais, a Copasa-
MG poderá contratar empresa prestadora de serviço ou executora de
obras a qual não tenha como objeto social a prestação de serviços de
saneamento básico.

§ 2º - Para o cumprimento de atividades de seu objeto social, fica a
Copasa-MG autorizada a participar, majoritária ou minoritariamente,
de sociedades que tenham objetivos sociais relacionados à prestação
de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.283/2008

(Nova redação, nos termos do art. 138, §1º, do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe

“estabelece regras para as fundações e associações estaduais se
enquadrarem no Código Civil”.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
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apresentou.
Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de

Administração Pública, que opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 2, que apresentou.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, foi acatada sugestão de emenda do
Deputado Antônio Júlio, cabendo ao relator a apresentação de nova
redação do parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em tela originalmente visa determinar que as fundações e

associações criadas pelo poder público estadual promovam as
alterações em sua estruturação jurídica introduzidas pelo novo Código
Civil, em 2002.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao realizar sua análise da
matéria, apresentou o Substitutivo nº 1, com vistas a aperfeiçoá-la.

Para melhor compreensão da matéria, essa Comissão tratou de
distinguir fundações públicas de fundações privadas. Dessa forma, as
fundações públicas constituem espécie de autarquia, integrando,
portanto, a estrutura da administração indireta do Estado. Assim
sendo, tais fundações não se submetem ao regime jurídico de
natureza privada, mas sim ao regime jurídico de direito público. Não
cabe, pois, cogitar de aplicação de normas de natureza civil a tais
entidades.

As fundações privadas, por sua vez, são regidas pelo direito privado,
submetendo-se à legislação civil, a qual, por força do disposto no art.
22, inciso I, da Constituição da República, se inclui no domínio da
competência legislativa da União, não havendo, com efeito, espaço
para a atuação legislativa do Estado.

Entretanto, as fundações privadas que foram instituídas mediante lei
estadual autorizativa, recebendo ou não bens e recursos públicos para
iniciar suas atividades, têm uma natureza híbrida. Estão fora da
estrutura organizacional da administração indireta do Estado,
submetidas à administração particular, mas são originárias da
legislação estadual.
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Feitas essas comparações, essa Comissão concluiu que há espaço
para a atuação legislativa do Estado, uma vez que, tendo havido
vontade estatal para sua constituição, é necessária autorização legal
para a reestruturação jurídica das citadas fundações, diante das
alterações do Código Civil.

A Comissão de Administração Pública, à qual compete o mérito da
matéria, apresentou o Substitutivo nº 2, facultando às fundações que
operam em campo distinto daqueles previstos no novo Código Civil a
transformação em associação, para garantir mais flexibilidade na
condução dos seus negócios. O relator entende que o Substitutivo nº
2 aprimora o projeto, mas carece de correção do texto proposto para o
§ 1º do art. 1º, que determina que a fundação perderá o seu
patrimônio, que deverá reverter a quem seja indicado na lei que a
instituiu, na hipótese de sua transformação em associação. Na
verdade a lei que instituiu a entidade faz previsão de reversão de
patrimônio no caso de sua extinção, pressupondo que suas atividades
serão encerradas. Entretanto a transformação em associação significa
tão-somente uma mudança de personalidade jurídica, sendo mantidos
o objeto social e as atividades da antiga fundação. Assim, este relator
propõe a Emenda nº 1, apresentada ao final deste parecer, que
estabelece a reversão desse patrimônio somente no caso da extinção
da associação, originada de entidade fundacional.

Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, objeto da análise
desta Comissão, o projeto não cria despesas nem impacto ao erário,
visto que traz apenas determinação de providências administrativas a
serem tomadas por entidades privadas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 2.283/2008 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela
Comissão de Administração Pública, com as Emendas nºs 1 e 2, a
seguir apresentadas, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 2
Dê-se ao § 1º do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 1º - Em caso de extinção da associação estruturada na forma do
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“caput”, o seu patrimônio será incorporado ao acervo patrimonial da
instituição que tenha sido indicada pela lei que instituiu a entidade
fundacional.”.

EMENDA Nº 2 AO SUBSTITUTIVO Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. - A nova estruturação jurídica objeto desta lei se efetivará com

a averbação no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.”.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Antônio Carlos Arantes - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.298/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo alterar a destinação prevista para o imóvel
doado ao Município de Senhora dos Remédios, nos termos da Lei nº
16.311, de 7/8/2006, e revogar o parágrafo único de seu art. 1º e o art.
2º.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2008 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 6/5/2008, o relator solicitou fosse o projeto baixado em diligência
à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que se
manifestasse sobre a nova destinação a ser dada ao imóvel. Atendida
a solicitação, passamos a exarar a fundamentação do parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.298/2008 tem por escopo alterar a destinação

prevista para o imóvel constituído de terreno com área de 2.040m²,
situado na Rua Antônio Rodrigues Milagres, no Município de Senhora
dos Remédios, doado a esse ente federativo nos termos da Lei nº
16.311, de 7/8/2006, para ser permutado por área com 5.240m², de
propriedade de Eni Efigênia Milagres, situada no lugar denominado
Vargas, nesse Município, onde seria construída uma unidade de
saúde.

De acordo com informações do autor da proposição, a administração
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municipal julgou melhor adquirir o referido imóvel para a construção
da unidade de saúde e utilizar a área doada pelo Estado para abrigar
atividades de lazer para a comunidade, especialmente, para a
construção de um parque infantil.

Além de mudar a finalidade do bem doado, a proposição em tela
estabelece nova cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos da publicação da nova lei, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista, revogando, em
conseqüência, o parágrafo único do art. 1º e o art. 2º da Lei nº 16.311.

Saliente-se que a proteção do interesse coletivo é princípio de
observância obrigatória pela administração do Estado, pois no trato da
coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por
isso, nas proposições em que esta Casa autoriza a alienação de bens
estaduais, como determina o art. 18 da Constituição do Estado e o art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a existência de tal salvaguarda
encontra-se nas cláusulas de destinação e de reversão.

Cabe ressaltar que, por meio da Nota Técnica nº 311/2008, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão declara-se de acordo
com a finalidade proposta pelo projeto de lei em análise, mas sugere
alterá-lo, uma vez que o imóvel ainda não foi doado ao Município.

De fato, como o imóvel ainda se encontra como patrimônio do
Estado, é mais adequado que o projeto de lei autorize sua doação ao
Município de Senhora dos Remédios, dando-lhe a finalidade de
abrigar atividades de lazer para a comunidade e revogando a Lei
16.311, de 2006. Assim, apresentamos o Substitutivo nº 1 na parte
conclusiva deste parecer.

Com essa alteração, a proposição está de acordo com a legislação
vigente e atende ao interesse público, não havendo óbice à sua
tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.298/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senhora dos

Remédios o imóvel que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Senhora dos Remédios imóvel constituído de terreno com área de
2.040m² (dois mil e quarenta metros quadrados), situado na Rua
Antônio Rodrigues Milagres, nesse Município, registrado sob o nº
3.404, a fls. 211 do Livro 2-L, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao
funcionamento de área de lazer para a comunidade.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 16.311, de 7 de agosto de 2006.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Fábio

Avelar - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.399/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 2.399/2008
“dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que
comercializem lâmpadas fluorescentes de colocarem à disposição dos
consumidores lixeira para a sua coleta quando descartadas ou
inutilizadas”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 22/5/2008, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame obriga os comerciantes de lâmpadas

fluorescentes a colocar à disposição dos consumidores recipientes
para a sua coleta quando descartadas ou inutilizadas. Dispõe que os
recipientes deverão ser instalados em local visível e, de modo
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explícito, conter dizeres que alertem e despertem o usuário para a
importância e a necessidade do correto fim dos produtos bem como
os riscos que representam para a saúde e o meio ambiente quando
não tratados com a devida correção.

Trata-se, a toda a evidência, de matéria ligada ao meio ambiente, o
qual foi objeto de atenção especial do poder constituinte originário,
conforme se depreende dos vários dispositivos constitucionais
atinentes à temática ambiental, entre os quais transcrevemos os
seguintes:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

(...)
Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre:
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle
da poluição;

(...)
Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de

suas formas;”.
Releva dizer que o constituinte estadual reproduziu, na Carta

mineira, disposições com conteúdo análogo aos consignados na Lei
Maior.

Portanto, sob o prisma jurídico-constitucional, resulta claro que o
Estado está habilitado a legislar sobre matéria ambiental. No caso em
análise, trata-se de instituir medida legislativa voltada para a
densificação de normas constitucionais de conteúdo mais aberto.

Com efeito, o projeto visa a assegurar a proteção ambiental,
imprimindo mais concretude e densidade ao comando constitucional
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que impõe ao poder público promover tal proteção.
Outrossim, deve-se ressaltar que a Constituição estabelece

expressamente ser dever não só do Estado, como também de toda a
coletividade, proteger o meio ambiente. Também nesse ponto o
projeto se afina com o texto constitucional, pois promove o
engajamento social dos estabelecimentos comerciais aos quais a
proposição se destina, como, de resto, favorece a difusão da
conscientização acerca da questão ambiental por parte das pessoas
que freqüentam tais estabelecimentos. Desse modo, tanto os
empreendedores privados quanto o seu público alvo, parcelas
significativas da coletividade, ver-se-iam engajados em defesa da
causa ambiental.

É importante observar que a Lei nº 13.766, de 30/11/2000, que
dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva
de lixo, já regulamenta a matéria, em seu art. 4º:

“Art. 4º - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
Copam - estabelecer normas para recolhimento, reutilização,
reciclagem, tratamento ou dispositivo final ambientalmente adequada
de resíduo sólido que, por sua composição físico-química, necessite
de procedimentos especiais para descarte no meio ambiente sem
prejuízo do disposto na Lei nº 13.796, de 20 de dezembro de 2000.

§ 1º - Incluem-se entre os resíduos sólidos a que se refere o ‘caput’
deste artigo disquete de computador, lâmpada fluorescente, pilha e
bateria.

§ 2º - Os resíduos de que trata este artigo serão entregues pelos
usuários aos estabelecimentos que comercializam os produtos que
lhes deram origem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores,
a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros,
procedimentos de reutilização, reciclagem e tratamento ou disposição
final ambientalmente adequada.

§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e a rede de assistência
técnica autorizada pelos fabricantes e importadores manterão
recipientes para descarte dos resíduos a que se refere este artigo,
obedecidas as normas ambientais e de saúde pública pertinentes e as
recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até que
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estes promovam seu recolhimento e disposição ambientalmente
adequada.

§ 4º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à
pena de multa, nos termos da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980,
sem prejuízo de outras combinações cabíveis.” (Grifos nossos.)

Ante o exposto, conclui-se que, por um lado, já existe a exigência
legal da norma prevista no “caput” do art. 1º do projeto apresentado,
não havendo, nesse caso, inovação do ordenamento jurídico.

Por outro lado, é inovadora a norma prevista no parágrafo único do
art. 1º do projeto, que obriga a instalação dos recipientes de coleta em
local visível e com dizeres que alertem e despertem o usuário para a
importância e a necessidade do correto fim dos produtos bem como
os riscos que representam para a saúde e o meio ambiente quando
não tratados com a devida correção.

Entendemos ser de melhor técnica legislativa propor a alteração da
referida Lei nº 13.766, de 2000, e não a edição de outra lei autônoma.

Por fim, julgamos também oportuno introduzir na proposição um
dispositivo estabelecendo um prazo razoável para que os
destinatários da norma possam adotar as providências necessárias ao
seu atendimento.

Ante as considerações aduzidas, não vislumbramos óbice de ordem
jurídico-constitucional à proposição desde que acolhidas as alterações
propostas neste parecer, formalizadas por meio do Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.399/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo
e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que
dispõe sobre a distribuição da parcela de receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, de que trata o
inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000,
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passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 4º - (...)
§ 5º - Os recipientes a que se refere o § 3º deverão ser instalados

em local visível e deverão conter dizeres que alertem o usuário para a
importância e a necessidade do correto descarte dos resíduos sólidos,
bem como dos riscos que estes representam para a saúde e o meio
ambiente quando não tratados com a devida correção.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor trinta dias contados a partir da data
da sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Fábio Avelar - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.405/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Juninho Araújo,
“estabelece penalidade para a empresa que permitir o transporte de
seus produtos com pesagem acima do limite permitido, comprovada
pela nota fiscal”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço pretende estabelecer regras para

solucionar o grave problema em que se transformou o trânsito de
veículos com excesso de peso, que tem causado danos de grande
monta às rodovias do Estado além de provocar graves acidentes.

Segundo o autor do projeto, os buracos existentes nas rodovias
atingem dimensões assustadoras e quase sempre são causados pelo
excesso de peso transportado por carretas e caminhões, cujos
proprietários não obedecem aos parâmetros previstos na Portaria nº
86, de 20/12/2006, do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes – DNIT – , a qual estabelece relação entre a carga
transportada, os limites de peso bruto total e peso bruto total
combinado, levando em conta o número de eixos dos veículos.
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Ocorre que a edição de leis relativas à matéria cogitada pelo projeto
em análise é de competência privativa da União, conforme se verifica
pelo disposto no art. 22, XI, da Constituição da República.

Nesse contexto, foi editada a Lei nº 9.503, em 23/12/2007, que
contém inúmeros preceitos que dispõem sobre a circulação dos
veículos para transporte de carga. Ao mesmo tempo, atribui aos
órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição,
competência para fiscalizar o tráfego dos veículos automotores,
inclusive no que tange ao excesso de peso, aplicando as penalidades
e medidas administrativas pertinentes. O diploma prevê, ainda, as
penalidades para este tipo de infração, que pode ser constatada,
inclusive, pelas informações constantes no documento fiscal relativo à
mercadoria transportada.

Não vislumbramos, portanto, a perspectiva de tramitação do projeto
nesta Casa, uma vez que seu conteúdo refoge à seara de
competência do Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.405/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.423/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
2.423/2008 “dispõe sobre a exposição comercial, proibição da venda e
utilização em estabelecimentos de ensino da substância soda cáustica
e seus similares e de todos os demais produtos classificados como
nocivos à saúde”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/5/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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
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Interno.
Fundamentação

O art. 1º da proposição em epígrafe pretende estabelecer que a
soda cáustica e os demais produtos classificados como nocivos à
saúde deverão ser posicionados fora do alcance das crianças nos
estabelecimentos comerciais.

O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que produtos
potencialmente nocivos à saúde são aqueles em cuja embalagem ou
rótulo consta advertência sobre sua nocividade no uso, na utilização,
na ingestão, na aplicação, na inalação, na aspiração, no manuseio ou
no contato acidental pelo ser humano.

O art. 2º, por sua vez, proíbe a venda desses produtos a menores de
14 anos, e o art. 3º veda a sua utilização em estabelecimentos de
ensinos infantil, fundamental e médio.

Registre-se, inicialmente, que uma proposição com idêntico teor
tramitou na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina e foi
aprovada sem nenhuma alteração, na forma da Lei nº 14.262, de
25/1/2008; todavia, do fato de ter sido a matéria aprovada em outro
Estado da Federação, não decorre a presunção de que seja ela
constitucional.

Passamos ao exame da proposição.
Verifica-se, num primeiro exame, que a proposição apresenta

problemas conceituais, na medida em que, inicialmente, indica com
precisão determinado produto - a soda cáustica -, e, a seguir,
generaliza a tal ponto o conceito de substâncias potencialmente
nocivas à saúde, que restariam poucos produtos a serem colocados
nas prateleiras acessíveis às crianças nos supermercados e nos
demais estabelecimentos comerciais. Afinal, todos os produtos de
limpeza, como detergente e desinfetante, trazem no rótulo a
informação de que sua ingestão coloca em risco a saúde da pessoa.

Por seu turno, o art. 3º do projeto determina que tais produtos não
podem ser utilizados nas escolas, o que não nos parece razoável.

Deve-se salientar que, no âmbito federal, a proposição nos remete
às competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
–, definidas na Lei nº 9.782, de 26/1/99, que define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância
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Sanitária e dá outras providências.
Dispõe o art. 8º dessa lei:
“Art. 8º - Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor,

regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que
envolvam risco à saúde pública.

§ 1º - Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e
fiscalização sanitária pela Agência:

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais
insumos, processos e tecnologias;

II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos,
suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes
orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários;

III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;
IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou

desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos;”.
Como se verifica, já há entidade federal com competência técnica e

jurídica para disciplinar a matéria, não nos parecendo adequado que
lei estadual tanto defina uma única substância - a soda cáustica, no
caso - a receber tratamento especial na sua comercialização, quanto
adote uma conceituação tão genérica, que abarque um número
incontável de produtos.

Conclusão
Em vista das razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.423/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa.



915

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.532 a 2.546/2008 - Requerimentos
nºs 2.604 a 2.607/2008 - Requerimentos dos Deputados Domingos
Sávio e outros e Almir Paraca - Comunicações: Comunicação do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - Encerramento.

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

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João
Leite - Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise -
Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - 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
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- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.532/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais, com sede no Município de Santo Antônio do Itambé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de Santo Antônio
do Itambé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
André Quintão
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, com

sede no Município de Santo Antônio do Itambé, fundada em
13/8/2002, é uma associação civil de direito privado sem fins
lucrativos que tem por objeto atividades beneficentes, caritativas,
culturais, promocionais e de assistência social, de atendimento às
pessoas 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 2.533/2008
Institui a política estadual de apoio ao tratamento fora do domicílio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de apoio ao tratamento

fora do domicílio, com o objetivo de assegurar transporte,
hospedagem e alimentação ao paciente do Sistema Único de Saúde -
SUS - que, por indicação médica, precisar deslocar-se da cidade de
origem para acessar, dentro e fora do Estado, serviços necessários ao
tratamento da saúde.
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Parágrafo único - O benefício se estenderá ao acompanhante,
quando necessário, observadas as normas do SUS.

Art. 2° - A Secretaria de Estado de Saúde implement ará a política de
que trata esta lei segundo o Plano Diretor de Regionalização do
Estado e em articulação com o Ministério da Saúde e as secretarias
municipais de saúde, conforme o disposto na Portaria n° 55, de 24 de
fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde.

Art. 3° - Na implementação da política de que trata  esta lei, cabe ao
Poder Executivo:

I - planejar, organizar e coordenar sistema de apoio ao paciente do
SUS em tratamento fora do domicílio;

II - ampliar a rede de transporte em saúde;
III - instituir sistema de hospedagem e alimentação para os

pacientes nas cidades-sedes dos pólos macrorregionais de saúde, em
parceria com as secretarias municipais de saúde dos Municípios
referenciados;

IV - suplementar, com o Município, os recursos federais repassados
na forma da Portaria n° 55, de 1999, do Ministério da Saúde, para
cobrir eventuais gastos, em caso de inexistência de estrutura de
transporte e acolhimento para paciente não hospitalizado;

V - acompanhar e avaliar as ações da política de que trata esta lei,
bem como divulgar informações sobre os resultados.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Carlin Moura
Justificação: O apoio ao tratamento fora do domicílio é parte dos

serviços do SUS, uma vez que o sistema se organiza e funciona de
forma intermunicipal, com uma rede hierarquizada de serviços de
assistência. Assim, os pacientes que residem em Municípios que não
oferecem atenção de média e de alta complexidades têm
necessariamente que se deslocar às cidades em que são
referenciados, trazendo para o sistema o ônus do transporte. Há
muitas situações em que o tratamento exige a permanência do
paciente fora de seu domicílio, sem internação hospitalar, como a
realização de alguns exames, de quimioterapia e também o
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acompanhamento da gravidez de risco. Não raro, há ainda a
necessidade de transporte e de acolhimento do acompanhante do
paciente, uma vez que o sistema reconhece as situações em que é
indicada a sua presença.

Compreendendo que o tratamento fora do domicílio é uma
necessidade do usuário e também do sistema, o Ministério da Saúde
editou a Portaria n° 55, de 24/2/99, que prevê e re gulamenta o
serviço, estabelecendo ajuda de custo a ser repassada ao Município,
com base na Tabela de Serviço do SUS. Observa-se, no entanto, que
a ajuda de custo repassada pelo Governo Federal é insuficiente para
o serviço total. Assim sendo, os Municípios vêm complementando
esses valores como podem. Fazem o transporte em veículos próprios
e, em muitos casos, deixam as despesas de alimentação e pernoite
por conta do paciente. Quando o Município tem recursos, geralmente
aluga um imóvel na cidade-pólo para hospedar os pacientes que
precisam ficar fora de casa para tratamento, em regime ambulatorial.
Mas esses arranjos não são muito freqüentes e, na grande maioria
das vezes, o usuário que tem condição, se alimenta e pernoita a suas
expensas.

Sabemos que os custos desses serviços são inacessíveis para uma
imensa camada da população. É notório também que a grande
maioria dos 853 Municípios mineiros não tem recursos suficientes
para complementar satisfatoriamente o apoio ao tratamento fora do
domicílio. Como o direito à saúde é assegurado constitucionalmente, o
tratamento fora do domicílio, necessário para a recuperação da saúde,
é conseqüentemente um direito inquestionável do cidadão.

Assim sendo, entendemos que a garantia dos recursos para a
locomoção, a alimentação e a hospedagem do paciente do SUS em
Minas Gerais não pode ficar à mercê de portaria ministerial, que
depende da vontade do governante e que, além disso, propõe ajuda
de custo insuficiente para a oferta do serviço.

Parece-nos, então, indispensável ascender esse direito a um posto
maior na hierarquia do ordenamento jurídico mineiro, para que deixe
de ser mera concessão dos governantes e se transforme em
obrigação do Estado. Os valores destinados aos pacientes para o
tratamento fora do domicílio já não serão os considerados possíveis,
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mas os realmente necessários.
Para isso, apresentamos esse projeto de lei e contamos com o apoio

de nossos pares à sua aprovação.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 676/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.534/2008
Altera dispositivo da Lei nº 10.501, de 17 de outubro de 1991, que

dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do
adolescente, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 10.501, de 17 de outubro de 1991, passa

a vigorar acrescido do seguinte § 2º:
“Art. 3º - (...)
§ 2º - Caberá às escolas de ensino fundamental e médio da rede

pública estadual comunicar por escrito, em caráter preventivo, ao
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, aos
Conselhos Tutelares e aos pais a ocorrência de faltas de aluno
regularmente matriculado, quando atingirem o percentual de 20%
(vinte por cento) dos dias letivos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é a inserção, na Lei nº

10.501, de 17/10/91, da exigência de comunicação por escrito aos
pais, aos Conselhos Tutelares e ao Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente acerca das faltas dos alunos que atingirem
o percentual de 20%. Essa comunicação feita antes de atingirem o
limite máximo, que é de 25%, constituirá uma medida preventiva para
evitar a repetência ocasionada pelo excesso de faltas, tendo em vista
que a maioria dos pais desconhecem esse comportamento. Servirá
também como alerta aos pais e aos referidos Conselhos, contribuindo
para o combate à evasão escolar, que tem como pano de fundo
diversos problemas sociais, tais como a falta de recursos da família, a
falta do cumprimento de tarefas escolares, o desinteresse pelos
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estudos e o engajamento em grupos que se ausentam das escolas
para atividades muitas vezes ilícitas.

- 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 2.535/2008
Dispõe sobre os serviços telefônicos de atendimento ao cliente e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os fornecedores de produtos e empresas que utilizam os

serviços telefônicos ou eletrônicos de atendimento ao cliente, deverão
informar ao usuário o tempo estimado de espera da ligação, que não
excederá quinze minutos.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Ruy Muniz
Justificação: Os serviços de atendimento ao cliente utilizados pelas

empresas e fornecedores têm crescido muito no País, tanto para
prestar informações ao cliente, quanto para vender produtos.

Embora a maioria das centrais preste um atendimento direto ao
consumidor, informando e esclarecendo direitos, os serviços que se
utilizam do prefixo 0300 impõem o custo da ligação ao cliente, sem
informar o tempo estimado de espera.

Mais uma vez, pretendemos disciplinar o atendimento desses
serviços, especialmente no que concerne à proteção e à defesa dos
usuários dos serviços, de forma a estabelecer que o ônus da ligação
recaia sobre o fornecedor ou empresa e que o tempo de espera seja
informado ao consumidor, já tão penalizado com custos, quando da
compra de produtos.

Complementando, a Carta Magna, em seu art. 24, dispõe que:
“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre:
(...)
V - produção e consumo;”.
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Acrescentamos também que esta proposição segue os ditames
presentes na Carta Magna, art. 25, § 1°, que reserv a “ ... aos Estados
as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.”.

Entendemos ainda que, ao aguardar atendimento ao telefone, o
consumidor não tem como avaliar quanto perderá de tempo e
dinheiro, visto que não lhe é possível prever os minutos e pulsos
telefônicos que gastará até ser atendido. A propósito, a Política
Nacional de Relações de Consumo (art. 4°, “caput”, da Lei federal n°
8.078, de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor) tem,
entre outros objetivos, a melhoria da qualidade de vida do consumidor,
bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

- 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 N° 2.536/2008
Dispõe sobre reserva de vagas para menores portadores de

necessidades especiais nos contratos de órgãos públicos estaduais
com empresas de prestação de serviço.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os órgãos públicos das administraçõ es direta, indireta

e fundacional do Estado de Minas Gerais obrigados a exigir das
empresas fornecedoras de mão-de-obra juvenil com as quais
celebrem contrato que reservem, no mínimo, 20% do quantitativo
contratado a portadores de necessidades especiais, aptos às funções
a serem desempenhadas.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considerar-se-á portador de
necessidades especiais aquele definido no inciso III do art. 2° da Lei
Federal n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no Capítulo I do
Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999 .

Art. 2° - Não havendo número suficiente de candidat os portadores
de necessidades especiais para provimento das vagas contratadas,
estas serão supridas por menores não portadores.

Art. 3° - Resultando em fração o percentual de vaga s referidas no
“caput” deste artigo, arredondar-se-á o resultado obtido para o número
inteiro imediatamente superior.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Sávio Souza Cruz
Justificação: A limitação física ou mental é certamente um obstáculo

de difícil superação para uma pessoa, especialmente na adolescência,
quando afloram os mais diferentes questionamentos existenciais.

Nas camadas mais pobres da população, em que o indivíduo
necessita muito cedo dar a sua colaboração na subsistência da
família, a presença da necessidade especial pode constituir-se fator
ainda mais perverso para o adolescente que busca uma oportunidade
de trabalho, o primeiro emprego.

Este projeto, ao criar essa alternativa de mercado de trabalho, visa a
proporcionar a esse adolescente uma oportunidade de superar as
dificuldades que a natureza lhe impôs, criando uma possibilidade a
mais para sua inclusão social.

Conto, portanto, com o apoio de meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.537/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

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

Comunitária dos Posseiros da Fazenda Caatinga, com sede no
Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária dos Posseiros da Fazenda

Caatinga, fundada em 23/4/2005, com sede no Município de São
Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não
lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente da
região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
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comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.538/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de Pindaiba do Meio, com sede na
localidade de Pindaiba do Meio, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Pindaiba do Meio, fundada em 28/10/2004, com sede na localidade de
Pindaiba do Meio, no Município de São Francisco, é uma entidade
civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é
colaborar para que a população carente da região tenha sua
verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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 2.539/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Tamanduá, com sede na
localidade Fazenda Tamanduá, Distrito Sede, no Município de São
Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da

Fazenda Tamanduá, fundada em 23/3/97, com sede na localidade
Fazenda Tamanduá, Distrito Sede, Município de São Francisco, é
uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo
objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha sua
verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.540/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Tabocal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
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Pequenos Produtores Rurais de Tabocal, com sede na Fazenda
Tabocal, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Moradores e Pequenos Produtores

Rurais de Tabocal, fundada em 15/5/2003, com sede na Fazenda
Tabocal, no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins
sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para
que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.541/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de Travessão do Morro, com sede no
Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Travessão do Morro, fundada em 18/10/2004, com sede no Município
de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e
não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente
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da região tenha sua verdadeira cidadania.
Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade

promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.542/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa

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

Comunitária de Santa Rita, com sede na Fazenda Santa Rita, no
Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Santa Rita, fundada em

19/6/88, com sede na Fazenda Santa Rita, no Município de São
Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não
lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente da
região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
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desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.543/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Flor de

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

Comunitária de Flor de Liz, com sede na Comunidade do Corredor,
Distrito de Santa Izabel, no Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária de Flor de Liz, fundada em

24/10/98, com sede na Comunidade do Corredor, Distrito de Santa
Izabel, no Município de São Francisco é uma entidade civil, de fins
sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para
que a população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.544/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Gildete

Cunha Rocha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Comunitária Gildete Cunha Rocha - Agicro, com sede na Fazenda
Morro Vermelho, Município de São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária Gildete Cunha Rocha -

Agicro, fundada em 5/4/2003, com sede na Fazenda Morro Vermelho,
no Município de São Francisco, é uma entidade civil, de fins sociais,
assistenciais e não lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a
população carente da região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.545/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Faça uma

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

Comunitária Faça uma Criança Sorrir, com sede no Município de São
Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária Faça uma Criança Sorrir,

fundada em 10/10/2004, com sede no Município de São Francisco, é
uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, cujo
objetivo é colaborar para que a população carente da região tenha sua
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verdadeira cidadania.
Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade

promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
racial.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.546/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de Taboquinha de Tapera, com sede na
Fazenda Taboquinha de Tapera, Distrito do Morro, no Município de
São Francisco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Taboquinha de Tapera, fundada em 24/8/97, com sede na Fazenda
Taboquinha de Tapera, no Distrito do Morro, no Município de São
Francisco é uma entidade civil, de fins sociais, assistenciais e não
lucrativos, cujo objetivo é colaborar para que a população carente da
região tenha sua verdadeira cidadania.

Com o espírito de resgatar a cidadania da comunidade, a entidade
promove, entre outras, ações voltadas ao desenvolvimento da
comunidade urbana e rural, por meio de obras e ações, com recursos
próprios ou obtidos por doações e convênios, proporcionando
melhoria do convívio dos habitantes, por meio da integração de seus
moradores, sem distinção social, religiosa, cultural, de gênero ou
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racial.
Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação

desta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.604/2008, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Sebastião
Patrus de Sousa, em Juiz de Fora, por ter sido considerada uma das
escolas mineiras que se destacaram no Programa de Avaliação da
Educação Básica - Proeb -, em 2007.

Nº 2.605/2008, do Deputado Sebastião Helvécio, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Colégio Tiradentes da
PMMG, em Juiz de Fora, por ter sido considerado uma das escolas
mineiras que se destacaram no Programa de Avaliação da Educação
Básica - Proeb -, em 2007. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 2.606/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Sabará por
ocasião do 334º aniversário de sua fundação, bem como do 297º
aniversário de elevação à categoria de vila real e do 170º  aniversário
de sua emancipação. (- À Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 2.607/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
pleiteia seja solicitada ao Ministro das Minas e Energia a
reestruturação urgente do DNPM-MG, tendo em vista os prejuízos
sofridos pelo Estado em decorrência da falta de condições desse
Departamento para atender as demandas atualmente existentes. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

Do Deputado Domingos Sávio e outros em que solicitam seja
constituída a Frente Parlamentar de Apoio ao Esporte Paraolímpico.

Do Deputado Almir Paraca em que solicita seja realizado por esta
Assembléia e instituições parceiras seminário legislativo que aborde a
temática biocombustíveis, alimentos e meio ambiente. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dalmo
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Ribeiro Silva.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do Campeonato
Mineiro 2008.

- A ata dessa 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 24ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/6/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Vice-Governador Odair Santos Corrêa -
Palavras do Deputado Federal Luiz Fernando Faria - Palavras do
Secretário Cláudio Scliar - Palavras do Sr. José Fernando Coura -
Palavras do Sr. João Paulo Pires Vasconcelos - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca - Bráulio Braz - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos
Sávio - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada -
Neider Moreira - Padre João - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Miranda.

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

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

Ata
- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; Odair Santos Corrêa, Vice-
Governador do Estado do Pará, representando a Governadora, Ana
Júlia Carepa; Cláudio Scliar, Secretário de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia,
representando o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão;
Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça; Deputado Federal José Fernando Aparecido de Oliveira, autor
do Projeto de Lei Federal nº 1.453/2007, que trata da adequação da
Compensação Financeira pela Extração Mineral; Deputado Federal
Luiz Fernando Faria, Presidente da Comissão de Minas e Energia da
Câmara dos Deputados; Deputado Glauco Lopes, Presidente da
Comissão de Minas e Energia da Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro, representando o Presidente da Assembléia, Deputado
Jorge Picciani; Deputado Gabriel Guerreiro, representando o
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, Deputado
Domingos Juvenil; Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da
Comissão de Meio Ambiente desta Casa; Deputado Vanderlei
Miranda, Presidente da Comissão de Turismo desta Casa; Robson
Braga de Andrade, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais - Fiemg -; Waldir Silva Salvador de Oliveira, Prefeito
Municipal de Itabirito e representante da Associação dos  Municípios
Mineradores de Minas Gerais - Amig -; José Maria Soares, Presidente
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado
de Minas Gerais - Ftiemg -; José Fernando Coura, Presidente do
Sindicato da Indústria Mineral - Sindiextra - e Diretor Financeiro da
Fiemg; Paulo Camillo Vargas Penna, Presidente do Instituto Brasileiro
de Mineração - Ibram - ; Eduardo Machado Tavares, representando o
Fórum Mineiro de ONGs; e João Paulo Pires Vasconcelos, Assessor
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Político da Ftiemg.
Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Paulo Sérgio
Machado Ribeiro, Subsecretário de Desenvolvimento
Minerometalúrgico e Política Energética da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à realização do seminário

legislativo “Minas de Minas”, com o objetivo de buscar, junto às
entidades representativas da sociedade civil e dos setores público e
privado, subsídios para a elaboração de uma política minerária
estadual - que respeite as características naturais e socioculturais das
diversas regiões de Minas Gerais, orientada para a sustentabilidade
social, econômica e ambiental - e para o aprimoramento da política
minerária nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Quando esta Casa se dispôs a realizar o seminário legislativo “Minas

de Minas”, sabia que tinha diante de si um grande desafio - pelo
pioneirismo do empreendimento, pela complexidade do tema, pela
necessidade de envolvimento de todos os setores abrangidos e pelo
propósito de levar a discussão a todas as regiões do Estado onde a
mineração se faz presente. Essas regiões, como se sabe, não são
poucas. Como não são poucos os recursos minerais que nelas se
extraem. Como não são poucos, conseqüentemente, os projetos e os
investimentos nessa área, responsáveis pelo desenvolvimento
econômico de centenas de nossos Municípios. Reservas de minérios,
rochas e agregados, como as de ferro, ouro, manganês, bauxita,
nióbio, calcário, mármore, granito, ardósia, quartzito, diamante e
várias outras pedras preciosas contribuem para fazer do Estado uma
das maiores províncias minerais do mundo.

Minas Gerais, nome que retrata essa diversidade, detém, nada
menos do que 44% do valor da produção mineral comercializada no
País. Concentram-se também no Estado 26,5% da mão-de-obra
empregada nas atividades minerárias espalhadas por todo o território
brasileiro. É oportuno lembrar aqui - pela presença, nesta mesa, do
Vice-Governador Odair Santos Correa e do representante do



934

Presidente da Assembléia Legislativa do Pará, Deputado Gabriel
Guerreiro - a importância que a mineração também tem para esse
Estado e o peso que as duas unidades da Federação, juntas, têm no
contexto das atividades minerárias nacionais. Queremos ressaltar a
importância de os dois Estados estarem unidos na conjugação de
esforços para solucionar as questões da mineração que se
apresentam no âmbito nacional. Acrescente-se aos dados relativos a
Minas Gerais a perspectiva de o setor se tornar ainda mais forte para
nossa economia, com a abertura de mercados de grande potencial
consumidor de bens minerais em diversas partes do mundo. Isso
representa um estímulo para novos investimentos em pesquisa,
produção e transformação mineral no Estado. Tais condições são
claramente favoráveis ao setor da mineração, fonte de matérias-
primas de grande número de produtos essenciais à vida moderna e
carro-chefe de nossa economia.

As atividades minerárias relativas ao ano de 2005 representam 31%
do PIB do Estado, reunindo os valores da indústria extrativa e da
indústria de transformação primária. Todos esses indicadores não
significam, contudo, que a mineração se exerça isenta de problemas,
intrínsecos ao processo de extração, à logística de distribuição e ao
processo de transformação, este último responsável por elevada
agregação de valor à cadeia produtiva mineral. O primeiro desses
problemas, tomando como parâmetro a recorrência de conflitos e
divergências, é a relação com o meio ambiente. É comum a
localização de jazidas em áreas de fragilidade e tensão ambiental,
gerando situações nem sempre fáceis de resolver, a começar pelas
implicações jurídico-institucionais.

Sabe-se que a legislação sobre jazidas e minas é de competência
privativa da União, mas a competência para legislar sobre meio
ambiente cabe tanto à União quanto aos Estados e Municípios. Some-
se a esse complicador a necessidade de conciliar a mineração com
outras atividades econômicas, com demandas trabalhistas, com a
qualidade de vida das populações nas áreas em que elas se
desenvolvem, enfim, com os diversos fatores que integram o conceito
de sustentabilidade.

Temos a convicção, entretanto, de que sairemos deste seminário
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com valiosas contribuições para o equacionamento de tais questões.
Contamos, para isso, com a presença de personalidades ilustres nos
âmbitos estadual e nacional, com a competência e a
representatividade dos expositores e debatedores e com a
participação de todos os segmentos envolvidos no debate: órgãos
públicos, empresários, trabalhadores, ambientalistas, mundo
acadêmico, sociedade civil de modo geral. Temos também outro forte
motivo para apostar nos resultados positivos deste seminário: a vasta
contribuição vinda dos encontros preparatórios realizados em 11
cidades-pólo das principais regiões mineradoras do Estado. Esses
encontros reuniram representantes de mais de 100 Municípios, de 251
instituições dos setores público e privado e da sociedade civil e deram
origem a 364 proposições, que refletem as diversas questões e as
diversas realidades regionais concernentes à mineração. Contamos,
portanto, com a experiência, a qualidade e a representatividade dos
participantes deste seminário e com um rico material de consulta aos
segmentos envolvidos em todo o Estado, para garantir diversidade,
profundidade e consistência aos nossos trabalhos. Acreditamos na
exposição de dados e idéias, assim como no diálogo e na ampla
expressão de opiniões, como o melhor caminho para o aprimoramento
democrático e para a construção do bem comum. No caso em análise,
num caminho pelo qual todos se beneficiem das atividades minerárias.

O Parlamento somente cumprirá sua nobre missão de legislar e
fiscalizar mantendo o compromisso ético de seus membros, abrindo
espaço para o exercício de idéias - mesmo que contraditórias -,
ampliando sua visão da realidade com a contribuição dos diferentes
atores sociais e aguçando um olhar de vanguarda, como acontece
neste seminário. A Assembléia Legislativa agradece a todas as
pessoas e instituições que colaboraram para a realização deste
evento, especialmente às autoridades, aos expositores e debatedores,
aos coordenadores dos grupos de trabalho, às entidades de apoio e a
todos os presentes. Fazemos também um agradecimento especial aos
Deputados que se empenharam para o sucesso deste seminário,
acompanhando as reuniões preparatórias, coordenando os encontros
regionais e mobilizando Municípios e instituições para participarem de
todo esse processo. Estamos certos de que colheremos informações,
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pontos de vista e propostas imprescindíveis para a formulação de uma
política minerária equilibrada, sustentável e adequada às diversas
realidades da mineração. Esses são os desafios e os compromissos
do seminário legislativo “Minas de Minas”. A Assembléia Legislativa
cumpre, por meio dele, seu papel de protagonista no processo de
construção de um futuro melhor para a sociedade mineira. Muito
obrigado.

Palavras do Vice-Governador Odair Santos Corrêa
Boa noite a todos. Na pessoa do Exmo. Sr. Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto
Pinto Coelho, cumprimento os demais membros da Mesa.

É com satisfação que hoje, Deputado Presidente, participo com V.
Exa. e demais autoridades deste evento. Senhoras e senhores,
saudando com entusiasmo todos os que participam deste evento e
trazendo o fraterno abraço da Governadora do Pará, Ana Júlia
Carepa, agradeço o convite e a distinção concedida ao Estado do
Pará através do convite formulado para que estivéssemos aqui. Neste
momento, trazemos a saudação do povo paraense e buscamos
inspiração na experiência mineral de Minas Gerais, que, ao longo de
sua história, sempre teve no setor mineral um dos seus pilares
econômicos e fator decisivo para a conquista e ocupação soberana da
região central do Brasil. Traçamos, assim, um paralelo entre a história
de Minas e a própria história do País. A nossa mensagem, como não
poderia deixar de ser, aborda a perspectiva amazônica, pois hoje,
mais do que nunca, não podemos falar somente dos interesses de um
Estado isoladamente, visto que pensamos o Pará dentro de um
contexto regional. Seu desenvolvimento está e estará sempre
objetivamente ligado aos anseios sociais, expectativas econômicas e
compromissos ambientais que permeiam o debate sobre nossa
região.

Falar da região amazônica é se reportar a aproximadamente
5.100.000km2 (cerca de 60% do território nacional) distribuídos em
nove Estados, constituindo-se na região geoeconômica menos
populosa do Brasil, com cerca de 25 milhões de habitantes. A
Amazônia é maior que toda a Europa, menos a Rússia, e detém
11.248km de fronteira terrestre e 1.620km de fronteira fluvial. Nela se
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agasalha a também chamada floresta equatorial da Amazônia ou
hiléia amazônica, que possui 60% de sua cobertura em território
brasileiro. É a mais exuberante e diversificada floresta do planeta, que
ocupa cerca de 40% do território brasileiro, ou seja, 3.500.000km2. Ela
é cobiçada por sua singular e exuberante biodiversidade,
especialmente os 57% da maior bacia hidrográfica do planeta, e cobre
mais de 4.000.000km2 apenas no Brasil, pois abriga o Rio Amazonas,
o mais volumoso do mundo, e muitos afluentes importantes, como os
Rios Tapajós, Xingu, Negro e Madeira. A região detém dois terços do
potencial hidrelétrico do País, distribuídos por cerca de 23.000km de
rios quase totalmente navegáveis; detém aproximadamente 20% do
potencial hídrico do mundo; possui uma fauna e flora variadíssimas;
abriga a maior massa florestal do planeta - 20% da área de floresta
tropical do mundo e 30% da reserva mundial de madeira tropical. São
imensas as suas reservas minerais, destacando-se as jazidas de
minérios de ferro, bauxita, manganês, cobre, calcário, caulim, níquel e
ouro. Existem também, na região, depósitos de diamantes, sal-gema,
pedras semipreciosas, fosfato e inúmeros outros.

Apesar de todo o contraditório e das diferenças gigantescas e
desconhecidas, acreditamos, sim, ser possível, com equilíbrio e
sustentabilidade, desenvolver e preservar, ao mesmo tempo, mas,
para isso, entendemos ser preciso elaborar programas de governo
específicos voltados para a Amazônia. A soberania e a segurança da
Amazônia estão diretamente condicionadas ao seu desenvolvimento e
sua plena integração ao resto do País. Dentro desse universo
amazônico, destaca-se, de forma expressiva, o setor mineral do
Estado do Pará, razão maior de nosso interesse e de nossa presença
neste evento, Presidente.

Este tema vinha exigindo minha detida atenção mesmo antes de
assumir as elevadas funções de Vice-Governador do Pará, delegadas
pela generosidade do povo paraense. Assim, já nos primeiros dias de
mandato, orientei minha equipe de assessoria a elaborar uma
proposta de estudos que envolvesse os mais diversos segmentos do
setor. Foram inúmeras as reuniões, visitas a projetos de mineração
espalhados por todo o Estado, importantes discussões e coletas de
subsídios em órgãos públicos federais e estaduais que militam no
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setor, enfim, uma ação direcionada para contribuir, minimamente, para
a superação das contradições e dos paradoxos, que todos sabemos
existir no setor mineral.

Com toda essa rica experiência de análise e estudos, verificou-se
que, ao longo do tempo, o subsolo do Estado do Pará tem sido,
generosamente, beneficiado pela natureza com a distribuição
abundante de minerais metálicos, gemológicos e energéticos,
possibilitando que, graças aos 13 grandes empreendimentos já
implantados, hoje o Pará ocupe posição de destaque como o 2º maior
produtor mineral do País, ficando atrás apenas deste grande Estado
de Minas Gerais. A grandeza da atividade mineral no Pará é realçada
por números estatísticos expressivos; aliás, peço a licença de todos
para mencionar os de maior ressonância. A atividade do setor mineral
representa 18% do PIB estadual, que, em 2005, alcançou a cifra
aproximada de R$37.737.000,00. O setor mineral do Pará é
responsável por aproximadamente 30% da arrecadação nacional da
Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM - o que
possibilita que nosso Estado ocupe a 4ª posição em saldo da balança
comercial no Brasil -, além de contribuir com 83% na composição da
pauta de exportação estadual. Não se pode esquecer ainda que o
setor tem decisiva participação na composição de indicadores
econômicos que colocam o Pará na 9ª posição entre os Estados
exportadores e que, não fosse a Lei Kandir, essa atividade produtiva
representaria 18% da receita tributária do Pará.

Ainda neste contexto, destaca-se que a produção mineral primária,
no ano de 2005, representou o valor comercial de
R$8.390.000.000,00, indicando um aumento de 20% no valor
comercializado em 2004, sendo importante salientar que este dado
monetário não abrange a comercialização dos chamados minerais
sociais-gemas, água mineral, calcário, exceto para fabricação de
cimento, areia, cascalho, brita, saibro e argilas usados para cerâmica
vermelha, que compreende a fabricação de telhas, tijolos, etc. Outro
dado importante indica que a produção mineral, ainda no ano de 2006,
em números já consolidados, gerou tributos e encargos no valor de
R$329 milhões, lembrando que a compensação realizada por parte da
União nunca corresponde ao real valor do ICMS desonerado, o que
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causa grandes perdas de receita. Este cenário me deu a convicção de
que, por mais algumas décadas, o futuro de várias gerações estará
condicionado à economia do setor produtivo mineral e à sua
capacidade gerencial. No mesmo diapasão, o conjunto de
instrumentos político-institucionais que abrangem o necessário
redimensionamento do setor mineral deve necessariamente alcançar
os pequenos investidores e os microinvestidores do setor,
especialmente aqueles que atuam no trato dos minerais sociais,
objetivando facilitar o incremento das iniciativas de relevante alcance
social, como os programas habitacionais e de abastecimento
alimentar, entre outros, voltados para os segmentos mais vulneráveis
da sociedade paraense.

Sei que estas minhas divagações já se alongam e não pretendo
ocupar a atenção de tão distinta assistência mais do que já fiz até
agora. Todavia estaria em falta com minha própria consciência e com
os senhores e as senhoras participantes deste seminário se não
fizesse registrar minha expectativa de que este encontro favoreça um
significativo acúmulo de indicações propositivas que nos ofereçam
parâmetros de debate para a implementação de um novo modelo de
gestão para a política do setor mineral no Pará e em Minas Gerais e
que provoquem também uma discussão em nível nacional, embrião
daquilo que possa vir a constituir-se num sistema nacional de gestão
para o setor mineral, que instrumentalize a possibilidade de se
transpor a fria letra do nosso texto normativo-constitucional, que já
prevê a repartição de responsabilidades, permitindo, assim, que cada
unidade federativa - União, Estados e Municípios - assuma papéis
definidos como co-partícipe, cada uma num nível de atuação e
competência concorrente, conjugando esforços para a definição das
ações de direcionamento do setor mineral do País. E que, desse
esforço conjunto, possam emergir reflexões de maior alcance,
abrangendo, inclusive, a política tributária aplicada ao setor mineral,
que, por seus instrumentos de tratamento diferenciado, por exemplo, a
Lei Kandir, muito tem penalizado Estados produtores e exportadores
de matérias-primas, como é o caso do Pará, particularmente
prejudicado em seus interesses no tocante às inversões tributárias
que deveriam decorrer da atividade mineral.
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Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, a oportunidade que me foi
concedida de reportar-me às questões minerais do Pará.
Encaminhando-me para o final deste pronunciamento, desejo saudar,
com especial atenção, cada um dos organizadores, expositores,
participantes e colaboradores deste seminário, augurando que a sua
realização seja plena de êxito e que os resultados aqui colhidos
possam refletir-se positivamente na qualidade de vida do povo
brasileiro. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Luiz Fernando Faria
Boa noite a todos. Inicialmente, saúdo todos os Deputados

presentes, na pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que também é Presidente
do PP de Minas Gerais. Portanto, ele é meu Presidente duas vezes.
Na pessoa do Dr. Danilo de Castro, Secretário de Governo,
cumprimento os membros da Mesa. Na pessoa do colega de
Comissão, Deputado José Fernando Aparecido, cumprimento os
Deputados Federais. Cumprimento as demais autoridades, as
senhoras e os senhores, que, ao tomarem parte na realização deste
evento, conferem a ele o mérito e a importância que a exploração
mineral requer no contexto econômico do nosso país.

Na pessoa do Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho,
parabenizo a Assembléia Legislativa de Minas Gerais pela iniciativa,
assim como os que participaram dos encontros regionais que
precederam esta etapa final do seminário legislativo “Minas de Minas”,
que ouviu as demandas dos Municípios, que muitas vezes ficam à
margem das discussões nacionais.

A Comissão de Minas e Energia é atualmente uma das mais
importantes do Congresso Nacional, visto o momento que estamos
vivendo, de descoberta de petróleo e gás natural e de investimentos
na área de energia, cabendo à Comissão o empenho em promover
debates objetivando encontrar caminhos que levem ao
desenvolvimento nacional.

Desde que assumimos a Presidência da Comissão de Minas e
Energia, buscamos promover amplo debate realizando audiências
públicas com diferentes segmentos do setor mineral e de energia e
com autoridades, na busca de mecanismos que traduzam os anseios
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e as necessidades da sociedade, das empresas e do setor privado.
Como Presidente dessa Comissão, trago algumas informações que
julgo relevantes. Tomamos cuidado para que os assuntos afetos à
Comissão fossem tratados de forma igualitária. Sendo assim,
decidimos optar por organizar o acompanhamento dos temas de sua
competência, por meio de grupos de trabalho compostos por membros
de seu colegiado. Criamos dois grupos diretamente relacionados com
a questão da mineração, sendo seus coordenadores Deputados
Federais representantes de Minas Gerais. O grupo de recursos
minerais, cujo coordenador é o Deputado Federal Vítor Penido, da
nossa querida Nova Lima, trata do carvão, da mineração e do DNPM.
Trabalham com o objetivo de adequar a estrutura institucional do setor
mineral às necessidades atuais. O grupo do urânio, cujo coordenador
é o Deputado Federal Ciro Pedrosa, da nossa vizinha Betim, está
afeto à política do urânio, matéria que hoje se evidencia tanto porque
se evita a produção de gases de efeito-estufa pela geração de energia
nuclear quanto pelo aumento da segurança no abastecimento de
eletricidade que essa fonte energética propicia. O arranjo institucional
do setor nuclear, construído pelo monopólio da União, é motivo de
debate na Câmara dos Deputados, havendo, aliás, propostas de
emenda à Constituição tratando desse assunto.

Cumpre-me ainda informar que, entre as minhas atribuições como
Presidente da Comissão de Minas e Energia, designei o Deputado
Federal José Otávio Germano, ex-Secretário de Estado, ex-Presidente
da Assembléia do Rio Grande do Sul, ex-Presidente da Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos Deputados, para relatar o importante
Projeto de Lei nº 1.453/2007, de autoria do Deputado Federal José
Fernando Aparecido, que altera as Leis nºs 7.990, de 28/12/89, e
8.001, de 13/3/90, que regulamentam a compensação financeira pela
exploração de recursos minerais, e cria uma participação especial
para o setor mineral. De nossa parte, essa matéria tem merecido toda
a atenção e empenho, frente à sua relevância sobretudo para nós,
mineiros. Sem dúvida, é um dos temas mais importantes em
discussão neste seminário.

É importante dizer que esse projeto ficou parado na Comissão de
Minas e Energia durante todo o ano de 2007; em 2008, quando
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assumimos a Presidência, cuidamos de distribuí-lo a um parlamentar
de grande competência e vasta experiência, disposto a ouvir e acatar
sugestões, com capacidade de elaborar um parecer adequado. É
importante debater e amadurecer as questões abordadas na referida
proposição para que, em sua votação, tenhamos um texto em
conformidade com as necessidades atuais e que traga benefícios para
todo o segmento, bem como para a nossa sociedade.

O potencial de crescimento nacional encontra agora duas vertentes
de imensas possibilidades: primeiro, o mercado interno, que vem-se
expandindo graças à estabilização econômica e aos índices de
confiabilidade alcançados pelo Brasil. Também o mercado externo
vem-se constituindo num amplo desaguadouro para a vasta gama de
produtos industrializados, bem como de matérias-primas. Ao mesmo
tempo, o fortalecimento do real impulsionou significativamente a
modernização do nosso parque industrial.

Lembramos, ainda, o atual cenário nacional das grandes
descobertas de campos de petróleo e gás natural, bem como os altos
investimentos na área de energia. Tais fatos trouxeram a progressiva
incorporação de dezenas de milhões de pessoas, contribuindo para
melhorar a qualidade de vida da população brasileira.

O Brasil é uma das dez maiores economias do planeta, com
investimentos externos diretos em expansão e crescente participação
no fluxo de comércio internacional, cenário que, sem dúvida, coloca
Minas Gerais como um dos principais fornecedores de minério para o
mundo, sendo o Estado responsável por 70% da produção de ferro;
40,15% da produção de ouro; 16,78% da produção de alumínio; e
16,61% da produção de níquel, entre outros.

O Brasil faturou cerca de R$32.000.000.000,00, dos quais
aproximadamente R$14.000.000.000,00 foram de Minas Gerais, ou
seja, 44% do faturamento nacional é do Estado mineiro.

O Estado do Pará participa com cerca de 22% da produção mineral
comercializada. Dessa forma, senhoras e senhores, os Estados de
Minas Gerais e Pará somam hoje aproximadamente 66% da produção
mineral do nosso país. Diante desses dados, é necessário que Minas
Gerais e Pará continuem aprofundando a discussão sobre a
exploração mineral.
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Nesse contexto, o setor mineral apresenta alta relevância, uma vez
que o País é o segundo maior exportador líquido do mundo - fato que
interfere positivamente em toda a cadeia produtiva ao gerar empregos
e ao promover o desenvolvimento regional.

Finalmente, cabe ressaltar a importância de abordarmos a questão
da legislação sobre jazidas e minas, cujo texto atualmente dispõe que
é de competência privativa da União, como já disse o nosso
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, legislar sobre esse tema;
contudo, a competência para legislar sobre meio ambiente cabe tanto
à União quanto aos Estados e Municípios. Sendo assim, temos um
grande desafio: conciliar as atividades da mineração com a proteção
do meio ambiente na busca do aperfeiçoamento institucional e da
gestão compartilhada de bens naturais.

Como mineiro e Presidente da Comissão de Minas e Energia, da
qual muito me orgulho, coloco-me à disposição de todos para analisar
as questões abordadas neste seminário, bem como para acatar
sugestões visando ao desenvolvimento do setor de exploração
mineral para que juntos possamos alcançar a elaboração de uma
política minerária e seu aprimoramento. Sempre com o compromisso
e a disposição em dar continuação aos trabalhos, buscando os
melhores resultados acerca do setor mineral. Muito obrigado.

O locutor - Com a palavra, o Sr. Cláudio Scliar, para proferir palestra
sobre o tema “Histórico e importância socieconômica e ambiental da
mineração no Estado”.

Palavras do Secretário Cláudio Scliar
Boa-noite a todos os presentes a este evento. Sr. Presidente, trago

os cumprimentos do Ministro Edison Lobão, que aqui não pôde estar
presente devido a outros compromissos assumidos, embora tenha me
falado da importância desta atividade. Destaco que, para nós, que já
estávamos no Ministério de Minas e Energia, a postura do Ministro
Edison Lobão é extremamente importante para o setor de minas. Em
todas as atividades de que tem participado e nas discussões travadas
conosco sempre ressalta o aspecto de minas do nosso Ministério.
Trago os cumprimentos do Ministro a todos os participantes deste
evento. Cumprimento quem organizou esta atividade. Na semana
passada, ao ler o material sobre este evento, preparei uma
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apresentação como se fosse uma oficina de trabalho. Parece-me que,
nas galerias, encontram-se os representantes de cada um dos 11
pólos onde houve o debate. As pessoas que aqui se encontram como
representantes foram eleitas. Esse evento pareceu-me não um
acontecimento festivo, mas uma oficina de trabalho. Não é tanto para
aqueles colegas com quem nos encontramos em eventos, atividades,
cuja importância reconheço. Mas aqui estão presentes representantes
escolhidos para, nesses próximos dias, debater e apresentar as
sugestões de Minas Gerais para esse segmento.

A minha fala é uma contribuição da Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral, que participa das atividades de
políticas públicas para o setor de geologia e mineração. Traremos um
pouco do que temos discutido, a fim de que sirva para o debate que
vocês já fizeram em suas regiões e farão agora, nesses próximos
dias, nesta atividade tão importante que a Assembléia de Minas
Gerais promove.

Bem, esse é o sumário que apresentarei. Primeiro, falarei sobre o
“Seminário Legislativo Minas de Minas”, nos aspectos que levantei,
em particular o objetivo, que me parece que já foi lido, por isso
passarei bem rápido. Quanto a especificidade dos minérios e das
minas, é de fundamental importância que quem trata da área conheça
um pouco desse aspecto: o que são esses minérios e minas? Há
alguns tópicos da história da mineração no Brasil e em Minas Gerais,
procurando contribuir na discussão dos temas, e vou apresentar
políticas que estamos fazendo. Quero deixar bem claro que são
contribuições para este debate de que vocês participam. Já o fizeram
em suas regiões, naqueles dois grupos que formaram em cada uma
delas, e agora terão essa complementação. Entendo que, no
seminário de minas, estamos mostrando os trabalhos com a seguinte
preocupação: como contribuir? E, como governo federal, como
aprender? Responder a esta última questão talvez não seja possível
neste momento, nesta atividade de hoje, mas isso dependerá dos
resultados do que vocês farão. Não tenho dúvida de que esses
resultados são de extrema importância. Isso aqui já foi lido e me
pareceu extremamente importante: “Buscar, junto às entidades
representativas da sociedade civil e dos setores público e privado,
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subsídios para a elaboração de uma política minerária estadual - que
respeite as características naturais e socioculturais das diversas
regiões de Minas Gerais, orientada para a sustentabilidade social,
econômica e ambiental - e para o aprimoramento da política minerária
nacional.”. Perfeito. O Sr. Presidente já havia lido, e acredito que esse
é o objetivo, é o que amarra o trabalho de vocês por esses dias.

Especificidade dos minérios e das minas. Procurarei ser rápido para
chegar ao último ponto, que é o mais importante. É fundamental
perceber que não estamos tratando de um material qualquer, de um
recurso qualquer. Os bens minerais resultam de determinados
fenômenos que levam milhões e milhões de anos, às vezes até
bilhões, para ocorrer em determinados locais. Uma mina de ferro em
determinado local traz uma história geológica de centenas ou até
bilhões de anos. Não é por acaso que aquele minério está ali. Por que
está ali e não em outro local? Isso se deve a uma história. Algumas
cidades têm um mar muito bonito, outras tiveram essa concentração
de minério. Esse aspecto da economia mineral chama-se rigidez
locacional. Essa é uma pedra angular para se discutir essa atividade.
Nossos amigos do Pará dizem que seu Estado tem grandes depósitos
minerais, e isso se deve ao fato de lá haver uma história geológica
que permitiu existirem grandes depósitos minerais. O Quadrilátero
Ferrífero também possui grandes depósitos minerais, porque sua
história geológica permitiu isso, história geológica e, obviamente,
depois veremos, investimentos para viabilizar o processo.

Após encontrado o ambiente metalogenético, é necessário o estudo
detalhado da geologia e da mineralogia do depósito. Esse é o aspecto
da exploração e da pesquisa. Você encontra aquele local que as
condições geológicas permitiram existir, e aí temos os investimentos
necessários para viabilizar a atividade. A lavra acarreta contínua
redução das reservas das minas, a exaustão mineral. Essa é uma
questão extremamente séria para as populações onde esse tipo de
recursos existe.

Existem condições geológicas e mineralógicas particulares em cada
mina. Não existe uma mina igual à outra. Nunca haverá “franchising”
de mineração, como se faz com sanduíches. Cada mina é diferente da
outra. Quem investe tem de colocar muito dinheiro para pesquisar a
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mina da forma como está, porque é um tipo de minério, são condições
muito específicas. Eventualmente, ouve-se: “Esse pessoal tem dez
minas iguais”. Não, cada uma é diferente da outra. Cada uma
precisará de grandes investimentos, em virtude da inovação
tecnológica.

O último aspecto, que é importante, é a sustentabilidade. Alguns
minerais são recicláveis ou reaproveitáveis, como a areia, a brita e a
maioria dos metais; outros bens minerais não são recicláveis nem
reaproveitáveis, como o carvão mineral, o petróleo e os minerais
usados. Há um aspecto ambiental extremamente importante. Existe
aquele famoso conceito de recursos renováveis e não renováveis. Os
não renováveis, todos o sabemos, são os bens minerais. Os
renováveis são as plantas e os animais. O interessante é que muitas
plantas e animais já não existem ou estão em extinção, enquanto os
não renováveis, os bens minerais - toda a tabela periódica - estão aí.
É melhor trabalhar com o conceito de sustentáveis ou não
sustentáveis, seja planta, seja bicho, seja rocha, seja minério. É
preciso aproveitar bem para a sociedade. Esse aspecto é
extremamente importante quando se pensa em políticas. Não adianta
só pensar que essa atividade é degradadora. Qualquer atividade é
degradadora, se for malfeita.

Passarei rapidamente os tópicos da história da produção mineral no
Brasil. São questões gerais, mas importantes. Esta é a certidão de
nascimento do Brasil, que é extremamente interessante. É curiosa. De
acordo com a história, dois indígenas foram convidados a subir a
bordo do navio. Mostraram a eles um castiçal de prata, e eles
disseram: “Tem na terra”. Mostraram um colar de ouro, e o índio disse:
“Tem na terra”. O ouro, levaram 200 anos para encontrar. A prata, até
hoje não se encontrou.

É uma questão de nível civilizatório dos povos que aqui viviam, que
era diferente dos incas e dos astecas. Isso faz parte da história
brasileira, mas, além do estágio civilizatório dos habitantes, outros
aspectos influem muito em Minas Gerais. Os portugueses não tinham
a experiência dos espanhóis na pesquisa e na extração de bens
minerais. Na semana passada, Paulo Camillo esteve com nossos
colegas em Carrara, onde há 1.000 anos já havia rochas ornamentais.
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Os portugueses não têm essa experiência.
Os depósitos encontravam-se em aluviões ou em veios na região

central do País.
A história geológica do Brasil não propiciou a geração de

concentrações anômalas de prata, como ocorreu na costa oeste da
América. Determinadas condições fizeram com que a mineração não
se desse desde o início. Os espanhóis não encontraram as minas,
simplesmente; encontraram povos que conheciam as minas e sabiam
como aproveitar o minério, como fazer o metal. Esses povos levaram
os espanhóis até lá, além de, eles próprios, saberem como minerar.

Passarei mais rápido. Depois deixo as transparências aqui, senão a
parte mais importante ficará prejudicada.

Acho esse aspecto importante porque traz uma questão política
muito séria. A política mineral dos governos brasileiros, desde a
Colônia, sempre privilegiou o comércio internacional. Hoje, mesmo
desenvolvendo uma série de ações diferentes dessa, no cômputo
geral continuamos a privilegiar o comércio internacional. A grande
referência é o que exportamos, aquilo que temos de produzir mais, e o
que importamos. A balança comercial sempre foi extremamente
importante para as políticas minerais do Brasil. Isso traz um problema
de não se ligar a política mineral com a política industrial. Um fator
fundamental para um país se desenvolver tem a ver com a agregação
do valor ao produto extraído, seja na vertical, seja na horizontal, seja
no transbordamento da atividade.

Aqui são questões mais gerais, pode seguir.
Tópicos de Minas Gerais. Acredito que vocês conheçam bem essas

questões. Um aspecto importante é que, quando se chegou à região
do Quadrilátero Ferrífero, não se encontrou só o ouro, em Ouro Preto,
mas, como já foi mencionado, encontrou-se uma das grandes
províncias minerais do mundo. Não era só o ouro, havia e há um
grande leque de bens minerais nessa região.

Há vários estudos que mostram a importância da localização de
Minas Gerais e o papel da mineração para o processo de urbanização
da região. Considero importante o papel das universidades, como a
UFMG e a Ufop. Todo esse aspecto trouxe para Minas Gerais o centro
de produção de vários minerais importantes.
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Aqui são alguns dados econômicos da produção mineral. Considero
esse quadro interessante, pois traz o aumento do consumo da
demanda de cobre de 1950 até 2005. Isso é interessante, pois há um
pico depois de 2000. Mas esse crescendo vem de muito tempo. Se
olharmos 1900, está lá embaixo. Esse consumo vai sofrendo uma
ampliação contínua porque vai havendo aumento da população,
melhora de qualidade de vida da população e esse crescimento.

É óbvio que nesse período vários metais são comercializados na
Bolsa de Valores de Londres. Para o ferro, há pico muito expressivo,
que se repete para o zinco, o níquel, o cobre, o chumbo e para vários
outros metais e alguns não metálicos.

Essa é uma situação atual da atividade minerária. Aqui se mostra a
posição do Brasil, extremamente importante para alguns minérios.
Temos quantidade expressiva de alguns minérios, e nossas empresas
são os “players” no mundo para o nióbio, o ferro, o manganês, a
bauxita, a tantalita, a grafita e a crisotila, o amianto. Exercemos papel
expressivo na produção desses minerais. Mas temos problemas de
dependência de outros minerais. Não existe nenhum país do mundo,
por maior que seja, que não dependa de alguns bens minerais. O
Brasil depende de alguns, em particular aqueles que formam o NPK -
nitrogênio, fósforo e potássio -, base para os fertilizantes.

Essa dependência, assim como a situação do carvão metalúrgico, é
extremamente séria.

Este quadro aqui é extremamente interessante porque, se por um
lado mostra o crescimento da nossa exportação, por outro mostra o
crescimento da importação. Com o desenvolvimento que tivemos, de
certa forma compra-se mais, e os bens minerais tiveram um
crescimento de preço. Se não tivéssemos minério para exportar,
olhem a nossa situação com que teríamos de importar. A situação ia
ficar pesada. Países que não têm minério, que não exportam minério,
ficam em uma situação difícil. Então, é aquela questão que eu disse,
que vem lá da Colônia. Esse aspecto de balança comercial é
seriíssimo porque o que estamos exportando paga em grande
percentagem o que compramos, e até sobra. Aqui não estão contados
nem óleo nem o gás.

A contribuição na discussão dos temas. Li os relatórios das 11
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cidades que vocês fizeram. Pensei em tabulá-los para esta discussão,
mas realmente ficou difícil, ficou complicado. Achei que a melhor
maneira de contribuir seria dar exemplos de ações que nos
propusemos e estamos desenvolvendo.

Então, a situação em 2003 era esta: uma reduzida participação dos
agentes públicos federais. Colocamos alguns objetivos. É uma
situação que quem participa há bastante tempo do setor mineral sabe:
os Estados, como o governo federal, possuíam uma estrutura, não
vou dizer bem organizada, mas uma estrutura do setor mineral com
empresas e secretarias. Nos últimos 20 anos, isso foi desestruturado
no Brasil inteiro. Em pouquíssimos Estados, essa estrutura se
manteve; nós, do governo federal, também. O grande desafio que
tivemos em 2003 foi reorganizar esse setor do ponto de vista das
políticas públicas. As idéias são muito bonitas, as leis podem ser
ótimas, mas se não houver uma estrutura pública que faça, que
efetue, que torne aquilo realidade, não será fácil, não será simples
que se realize. Então, tivemos uma série de objetivos na Secretaria,
que se chamava Secretaria de Minas e Metalurgia.

Em 2004 houve uma reforma nessa Secretaria, criou-se a Secretaria
de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, com uma série de
departamentos e com um conjunto de políticas nacionais. Era
fundamental a modernização do DNPM, era um órgão que estava
acabando-se. Era fundamental conseguir fazer uma série de reformas
internas, como o concurso público. Em relação à CPRM, era retomar o
levantamento geológico básico, que estava parado havia 20 anos.
Fizemos essas atividades: essa lei é de 2003 e estabelece as
competências do MME, e esse decreto de 2004 cria as Secretarias,
até mesmo a de Geologia, Mineração. Com a estrutura do MME e de
governo, hoje temos a Secretaria de Geologia, a autarquia DNPM e a
empresa pública CPRM.

Esta é a estrutura da Secretaria. Antes havia um Secretário, um
Secretário Adjunto e três coordenadores; hoje há Secretário,
Secretário Adjunto. Há uma estrutura nacional em Brasília que tem
condições de fazer uma política nacional dos vários pontos que
definimos como prioridade. A questão sobre o institucional é
fundamental.
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Essa é só uma questão de processo minerário, do DNPM e do
CFEM. Esse crescimento do recolhimento e vários outros
procedimentos têm a ver com o aumento da produção e também com
a eficiência do DNPM em todo o Brasil. Ainda há muitos problemas,
mas quem trabalha com o setor sabe sobre a enorme mudança que
houve. Ainda falta muito, mas já houve uma enorme mudança.

Esta é a questão do conhecimento geológico que está nos pontos de
discussão. Em agosto de 2005 - isso é o resultado de um trabalho
longo -, publicou-se o mapa do Brasil 1:1.000.000. Isso está disponível
em forma digitalizada e em forma do Sistema de Informações
Geográficas - SIG.

Esses são os levantamentos geológicos aerogeofísicos feitos em
todo o País. Entendemos que é de fundamental importância fazer isso
enquanto infra-estrutura, que não é somente estrada, porto e
aeroporto, mas é também geologia para conhecer o território. Isso
contribui para a mineração, para o ordenamento territorial e para as
diferentes atividades.

Esta é uma relação aerogeofísica e como ela se paga.
Isto é muito importante. O Brasil não tem 8.500.000km2, na realidade

chega a quase 13.000.000km2 porque toda a parte da plataforma
continental imersa também é brasileira. Essa é uma questão
importante.

Isso foi lançado em 2006, e estamos aplicando-o nos Estados. É
como a pessoa utiliza o conhecimento geológico para discutir sobre a
adequabilidade das várias formações rochosas. O mapa geológico
muitas vezes é cifrado e só consegue ser lido pelos próprios geólogos.
O trabalho da geodiversidade já está sendo feito em vários Estados
brasileiros. Já está publicado o trabalho de 2.500.000 em papel e em
SIG, que permite termos todo o instrumental para o ordenamento
territorial. Aqui é a mina, essa é a plantação, aqui é o cemitério e ali é
o lixão. A pessoa tem instrumentos que permitem trabalhar no aspecto
de ordenamento. Isso é fundamental do ponto de vista de política, de
geologia e de mineração. Na política nacional, não há como separar a
geologia da mineração.

Estes são os mapas geológicos estaduais. Até 2010 cobriremos
todos os Estados. Vários Estados já têm isso, como, por exemplo,
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Minas Gerais.
Essas são atividades no campo dos pequenos. Desde que

assumimos, deixamos sempre muito claro que mantivemos toda a
relação com os grandes grupos empresariais. Abrimos várias portas e
janelas para os pequenos. Um dos aspectos dos pequenos, a
formalização, é fundamental. Esse programa está atingindo em torno
de 100 mil trabalhadores no País. São cursos de capacitação por todo
o País.

Arranjos produtivos locais de base mineral. Lembrem-se bem desse
nome, que é uma das coisas mais importantes que têm sido
desenvolvidas no Brasil. Hoje temos 28 arranjos produtivos locais de
base mineral no Rio Grande do Sul, na ametista, até o Amapá, com a
argila, a opala, Piauí e pelo Brasil inteiro, que são muito importantes.
Há um trabalho de verticalização na questão da formalização e da
agregação de valores.

Este é o diagnóstico 2007. Aqui é onde vocês discutirão. Quero que
fique claro qual é o nosso objetivo maior. Não lerei o diagnóstico do
setor. É preciso ampliar, na Secretaria, e fortalecer a articulação
federativa de ações de geologia, mineração, transformação mineral,
planejamento setorial, fomento, apoio e ampliação das ações de
extensionismo e de agregação de valor na produção mineral. O
DNPM: continuidade e reorganização do órgão. E, também, a CPRM.
São políticas que têm a ver.

No que diz respeito à reestruturação da CPRM, já foram travadas
discussões e debates e, agora, já estamos na fase das ações. Uma
grande consultoria desenvolve as últimas propostas, que serão
entregues até o final do ano. A reorganização do DNPM e a criação da
agência reguladora constam do programa do Presidente Lula. Em
2006, escrevemos que queríamos o DNPM como agência.

Por coincidência, hoje foi realizada mais uma reunião com o
Ministério do Planejamento para aumento de salário. Temos discutido
essa questão neste momento. Toda discussão realizada com o
Ministério do Planejamento desde o início do ano foi nessa
perspectiva de agência. Hoje houve outra reunião já com essa
perspectiva. Aliás, o Miguel deve passar as informações ao pessoal.
Isso consta do nosso programa, e já estamos caminhando nessa
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direção. Não desejamos fazer o que foi feito anteriormente, pois não
se trata apenas de uma mudança legal, mas também de uma
mudança estrutural do próprio órgão, para que essa agência cumpra,
efetivamente, um papel diferente e melhor do que o DNPM cumpre
hoje.

O Programa Nacional de Extensionismo Mineral reúne os vários
programas. Esse é um dos aspectos mais importantes para cada
Município e para o próprio Estado. Trata-se de um plano duodecenal.
Pensamos em cinco PPAs para 2008 e 2028. Isso está sendo
contratado e já entrará em licitação. Vários profissionais estão
trabalhando nisso, pois é necessário um planejamento do setor
mineral. Em vários Estados temos realizado os diagnósticos setoriais
estaduais. Alguns já foram feitos no governo passado.

Sr. Presidente da Comissão, esse novo marco regulatório é
extremamente importante. Trata-se de uma vontade do Ministro desde
que assumiu. Temos desenvolvido várias atividades. Hoje temos
despendido todo esforço em debates e em discussões, para
verificarmos os pontos centrais dessa mudança do marco regulatório
no Brasil. Essa é uma questão que, com certeza, será de grande
importância. Não adianta falarmos em política sem recursos. Essa lei
é extremamente importante, pois ela conseguiu uma parcela da
participação especial da produção de petróleo. Neste ano, ela está em
torno de R$800.000.000,00, e conseguimos uns 60 ou 70 para os
levantamentos geológicos. O projeto de lei relativo ao direito minerário
já está no forno. Aliás, espero que saia. Já o projeto de lei relativo à
mineração nas terras indígenas está na Câmara para ser aprovado.

Gostaria de levantar uma questão. Li todo o material de vocês.
Muitas questões têm todo um destaque para a tributação e o preço
público, seja em relação ao CFEM, seja em relação a outros preços
públicos. Como viram, não tratei desse tópico, pois temos discutido
isso com o Ministério da Fazenda e com outros setores do governo.
Todavia, para nós, a atividade minerária, sem a tributação, é um
aspecto extremamente importante, mas não é o único. Não tenho
dúvida nenhuma de que seja necessário discutir novamente essas
questões, seja relativamente ao preço público CFEM, seja
relativamente a outras questões, como a Lei Kandir. Isso tem relação
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com as demandas da sociedade, que têm de expor claramente os
caminhos a serem seguidos. A atividade minerária tem de ser vista de
uma forma muito mais ampla e completa do ponto de vista dos seus
efeitos e dos seus resultados.

Procurei colocar aqui um conjunto de atividades que estão sendo
desenvolvidas que não têm a ver com uma nota só. Elas têm a ver
com diferentes notas que fazem um conjunto para se ter a atividade
minerária como um pólo de desenvolvimento local, regional, estadual
e nacional. Precisamos ter um conjunto de políticas que abranja
aquele que vende uma tonelada a poucos centavos e aquele que
vende gramas por centenas de milhares de dólares. A atividade
extrativa mineral tem esse tipo de perfil. E há centenas de milhares de
pessoas que extraem materiais de baixíssimo custo também. Procurei
apresentar aqui um pouco essas questões, porque era o momento
que eu tinha para essa oficina de trabalho, em particular com os que
participarão desse debate nesses dias. Acredito e espero que, nessas
discussões que farão aqui, vocês se lembrem dessas ações que estão
sendo implementadas, em que a questão tributária e o preço público é
importante. Mas entendam que é uma delas. Há uma série de outras
questões que é importante que vocês também vejam.

Gostaria de, mais uma vez, por fim, passando por todos os prazos,
agradecer à Assembléia Legislativa pela excelente iniciativa de fazer
essa discussão e trazer essas pessoas aqui, que representativas de
cada um desses pólos de mineração. Esperamos, conforme um dos
“slides” que apresentei, que os resultados que saírem daqui - e um
jornalista me perguntou ali se isso é importante para Minas - sejam
importantes para o Brasil. Agradeço e desculpem-me a correria da
apresentação. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

O locutor - Com a palavra, o Sr. José Fernando Coura, para proferir
palestra sobre o tema “Histórico e importância socieconômica e
ambiental da mineração no Estado”.

Palavras do Sr. José Fernando Coura
Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, na pessoa de quem

cumprimento todos os Deputados presentes nesta noite histórica para
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a nossa Minas Gerais e para o Brasil. Saúdo também os nossos
visitantes na pessoa do Vice-Governador do Pará, Odair Santos
Corrêa, as demais autoridades, amigos, companheiros do setor
empresarial, da indústria mineral e da industria de modo geral, na
figura do nosso Presidente Robson Braga de Andrade, do Presidente
da Federação dos Trabalhadores na Industria Extrativa e do nosso
companheiro José Maria Soares, que representa 230 mil
trabalhadores da indústria extrativa do Estado de Minas Gerais.
Cumprimento os mineiros e mineiras aqui presentes. Deputado
Gabriel Guerreiro, também quero cumprimentar os mineiros e mineiras
trabalhadores. Não somos minenses, somos mineiros. Este é o
Estado das minas. Diziam que eram tantas, que gerais ficaram. Essas
minas têm muito a ver, Prefeito Anderson, com a nossa história. E é
isso o que iremos demonstrar. Deputado Alberto Pinto Coelho,
aproveitando que temos visitantes do Rio de Janeiro e do Pará, vamos
nos concentrar e fazer uma apresentação contando um pouco a
história da mineração, que é o nosso tema.

Este seminário é um marco, Presidente. Pela primeira vez na
história, depois de 500 anos do Descobrimento do Brasil e 300 anos
de atividade mineral neste Estado, a Assembléia, a Casa do povo,
legítima representante dos anseios do povo de Minas, dá um exemplo,
que, temos certeza, permitirá ao Pará nos acompanhar. Faremos uma
política nacional para o setor mineral. Procurei chamar minha palestra
de “Minas Gerais, o Estado minerador no Brasil”.

O que é mineração? Na verdade, é uma atividade demandada pela
sociedade; possui caráter temporário, ou seja, as reservas se
exaurem ou o bem deixa de ser consumido - é muito comum uma
atividade mineral ser encerrada porque o produto não tem mais
utilidade -; é uma atividade intermediária, de uso e ocupação do solo,
que permite a reabilitação posterior. Temos exemplos fantásticos em
Minas Gerais, como o Parque das Mangabeiras, antiga mina da
Ferrobel; o campo de golfe do Morro do Chapéu, antiga mina do (...); o
câmpus da Ufop, que poucos sabem, é uma mina exaurida da (...). O
projeto Águas Claras, de reutilização da Mina de Águas Claras, que
está exaurida, marcará significativamente a história da mineração no
mundo. As comunidades são beneficiadas pela mineração,
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principalmente aquelas que se envolvem diretamente com a atividade.
Além disso, o recurso mineral é um patrimônio, cujo aproveitamento é
uma oportunidade.

Qual o momento atual do setor mineral? O que acontece no mundo
hoje? Há grande valorização das matérias-primas - vemos todo dia na
televisão o aumento das “commodities” energéticas, minerais ou
agrícolas -; migração da produção para os países em
desenvolvimento, com potencial mineral; fusões e aquisições de
grandes empresas, o que torna a mineração um negócio cada vez
mais globalizado, principalmente quanto a minerais metálicos como
ferro, níquel, cobre, alumínio, zinco, nióbio e fosfato. Nos países em
desenvolvimento, a mineração é um vetor de crescimento econômico
e inserção social, como demonstrado pelo Prof. Cláudio Scliar. A taxa
de rentabilidade é compatível com a expectativa dos países em
desenvolvimento.

Qual é a situação no Brasil? Estamos sendo beneficiários do “boom”
da mineração pela sua geodiversidade e reservas minerais. Estão
aqui os nossos amigos do Pará, e estamos aproveitando. A mineração
interioriza desenvolvimento e tem capacidade de transformar recursos
minerais em atividades mineroindustriais. O maior exemplo é Minas
Gerais. Somos o maior produtor de aço. Minas tem o mais completo
ciclo produtivo do Brasil. Saímos do minério de ferro, calcário e zinco
e transformamos em aço e automóvel. É o mais completo, Deputado
Domingos Sávio, ciclo industrial do País. No Brasil, há grande vetor de
captação de investimentos e geração de divisas, e o País concentra
boa parte dos recursos minerais demandados no século XXI, que são
os minerais metálicos, energéticos e de uso industrial.

Qual é a nossa riqueza? A riqueza dos mineiros? Em minas, Gabriel
Guerreiro e Sr. Vice-Governador, no ciclo da mineração do diamante,
houve um particularidade muito diferente dos outros ciclos
econômicos do Brasil. O ciclo do pau-brasil, o da cana-de-açúcar, o da
borracha, o do café e o da pecuária nada deixaram, e a mineração
deixou 75% do patrimônio histórico, que são as nossas riquezas: Ouro
Preto, Diamantina, São João del-Rei, Tiradentes, a Estrada Real e
tantas outras. Deixaram nesse povo esse jeito de ser mineiro e de se
rebelar contra o quinto do ouro e pela libertação política do Brasil.
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Tudo isso teve influência na mineração e na colonização das Minas
Gerais.

Temos água mineral e, agregados para construção civil, ferro,
manganês, ouro, zinco, zircônio, prata, chumbo, níquel, nióbio,
alumínio, titânio, gemas e diamantes, rochas ornamentais como
granitos, ardósias, quartzito, mármore, pedra-sabão, serpentinito,
pedra-talco e basalto, minerais de pegmatito como berilo, cassiterita,
tantalita, lítio, quartzo, mica e caulim, calcário, rochas fosfatadas,
argilas, grafita, agalmatolito e areia industrial. O que é a nossa
história? Como histórico da mineração, quero dizer que a corrida do
ouro e do diamante ocorreu no Brasil Colônia. A partir de 1690, houve
centenas de jazidas de aluvião nas vizinhanças de Ouro Preto,
Mariana, Sabará e Caeté. De 1700 a 1780, Minas Gerais liderava de
dois terços a três quartos da produção mundial e boa parte da
produção nacional de gemas e diamantes. Qual o legado da
mineração, no período colonial? Foi o que disse: cidades prosperaram
em torno das Minas, como Ouro Preto, Sabará, Diamantina, Serro,
Congonhas, São João del-Rei, Tiradentes, Diamantina e tantas outras.
A produção mineral abriu estradas, implantou núcleos urbanos,
unificou o território, criou uma estrutura administrativa própria e
construiu a Estrada Real. Entre 1700 e 1808, a população de Minas
Gerais cresceu de 30 mil para 433 mil habitantes. É bom os senhores
lembrarem que, no período colonial, no século XVIII, Ouro Preto tinha
mais habitantes que Nova Iorque. São Paulo tinha 5 mil habitantes, e
Ouro Preto tinha 35 mil habitantes. O patrimônio histórico, as
manifestações artísticas e culturais de Minas Gerais estão
basicamente vinculadas à atividade de mineração. Isso é um desenho
de rugendas, em Ouro Preto, em 1824.

No Brasil Império, decresce o volume da produção mineral
concentrada em ouro e diamantes. No período de 1820 a 1830, seis
empresas inglesas formam a St. John D’el Rey Mining Company, a
antiga Mineração Morro Velho, que sobrevive até o final do século XX.
Em meados do século XIX, temos, em 1814, a primeira corrida do
ferro-gusa, e os altos-fornos são instalados na fábrica do Morro do
Pilar. Em 1825, o francês Jean Monlevade instala sua fábrica na
cidade que hoje tem o nome de João Monlevade, naquela época São
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Miguel do Piracicaba. Em 1876, é criada a Escola de Minas de Ouro
Preto, o berço de toda a formação da indústria mineral brasileira. Em
1894, inicia-se a exploração de manganês no Morro da Mina, em
Conselheiro Lafaiete, quando essa empresa foi comprada pela United
States Steel, a partir de 1920.

E o século XX? Nos primeiros anos do século XX, houve a
constituição da Itabira Iron Ore Corporation, uma empresa inglesa que
adquire os direitos das minas de ferro de Itabira e participação na
estrada de ferro Vitória-Minas. Na década de 1920, o Presidente Artur
Bernardes incentivou a indústria siderúrgica nacional, e a Companhia
Siderúrgica Mineira passa a ser a Companhia Siderúrgica Belgo
Mineira, investimento do grupo Arbed.

Em 1940, o governo transfere os direitos da Mina de Itabira, e cria-
se a Companhia Vale do Rio Doce. Na década de 60, libera o setor
mineral brasileiro do capital estrangeiro, e aí surgem a MBR, a Samitri,
a Ferteco, a Alcoa, a CBMM, a Usiminas e tantas outras.

Quadro atual do setor em Minas Gerais. Perfil. Isso é muito
importante, Srs. Deputados e membros deste seminário. Ocupamos
apenas 0,5% do território mineiro com as minas, cavas, depósitos de
estéril, plantas de beneficiamento e barragens de rejeito. Estamos
terminando um trabalho com imagens de satélite, que divulgaremos
ainda este ano. Os outros 99,5% são ocupados com todas as outras
atividades do ser humano. Temos grande diversidade de substâncias
produzidas, além de amplo espectro de métodos de produção, desde
o garimpo até sofisticados métodos de lavra e beneficiamento. Temos
a atuação de pequenas empresas e megaempresas de mineração e
presença intensiva da indústria de transformação. Produzimos ferro-
gusa, ferro-liga, aço, automóveis, estruturas metálicas, cimento e cal.

Alcance do quadro atual do setor mineral em Minas Gerais. Atende,
eficazmente, à sua própria indústria de transformação. Deputado
Domingos Sávio, Minas é abastecido por substâncias minerais
produzidas no próprio território. Participa com parcela significativa na
oferta de bens minerais para outras unidades da Federação. Sr. Vice-
Governador, todo parque siderúrgico nacional, hoje instalado, é
suprido pelo minério de ferro, pelo calcário e pelo zinco de Minas
Gerais. Contribui, expressivamente, na pauta das exportações
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brasileiras. No caso de Minas Gerais, que é o segundo Estado
exportador do Brasil, com aproximadamente 12%, 15%, os produtos
de origem mineral respondem por 55% da pauta, e o setor mínero-
metalúrgico desempenha relevante papel na economia do País.

Aqui temos um quadro mostrando o que aconteceu com o nosso PI,
que em 2006 chegou a 1 bilhão. O PIB da transformação mineral em
Minas Gerais está chegando a US$5.000.000.000,00. Aqui, os
destaques competitivos. Carro-chefe da produção mineral brasileira:
44,1% do total em 2007. Importantes produtos de ouro: líder nacional.
Principal produtor de minério de ferro: nos próximos anos, a produção
deverá chegar a 300.000t. Maior produtor mundial de nióbio: responde
por 90% de todos os negócios mundiais com nióbio metálico. Grande
contribuição para a produção nacional de alumínio. Único produtor
nacional de zinco. Líder na produção nacional de ferro-gusa, aço,
ferro-liga, cimento, cal, fosfato e pedras preciosas. Aqui, a
participação de Minas Gerais na produção mineral brasileira em 2007.
Temos 44,1%: Pará, 21,9%; Goiás, 7,6%; São Paulo, 6,6%; Bahia,
3,2% e os outros Estados brasileiros, 16,6%. Aqui, um resumo do que
aconteceu com a produção mineral de Minas Gerais em 2006. Minério
de ferro: 220.000.000t, produzidos pela Vale, Samarco, CSN, V&M,
etc. Fertilizantes fosfatados: 17.800.000t, produzidos pela Fosfértil e
Bunge. Ouro: 19.100.000t, produzidos pela AngloGold-Ashanti, Rio
Paracatu, São Bento. Calcário: 25.700.000t, produzidos pela Eimcal,
Lapa Vermelha e Votorantim Cimentos, etc. Óxido de Nióbio: 4.008t,
produzidos pela CBMM. Zinco: 272.000t, produzidos pela Votorantim
Metais. Bauxita metalúrgia: 5.300.000t, produzidas pela CBA-
Votorantim, Cia. Geral de Minas, Curimbaba. Aço: 11.200.000t,
produzidos pela Usiminas, Arcelor Mittal, Gerdau, Açominas, Acesita e
V&M.

Continuam os destaques competitivos: segundo maior produtor
brasileiro de rochas ornamentais e segundo maior pólo produtor e
exportador mundial de ardósias para revestimento. Entre as 100
maiores empresas de mineração do Brasil, 33 atuam em Minas
Gerais, e, entre as cinco maiores, todas atuam no Estado. As 20
maiores mineradoras que atuam em Minas Gerais atuam no País e
respondem por 84% da produção mineral brasileira. O Estado ocupa a
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segunda posição na economia brasileira. Se não fossem seus bens
minerais, seria o 12º colocado. Segundo estudo que fizemos com
economista, só de retirar o minério de ferro, a infra-estrutura
ferroviária, a siderurgia, o ferro-liga, o aço, a indústria metalúrgica, a
indústria automobilística, Minas irá para o 12º lugar no PIB nacional.

É o maior arrecadador da CFEM: são 329 para 74 substâncias
diferentes. O universo da mineração registrou, em Minas Gerais, 318
minas operadas por 225 empresas, para 30 grupos de substâncias
com produção acima de 10.000t. A arrecadação da CFEM foi subindo:
R$326.100.000,00; R$400.000.000,00; R$465.000.000,00;
R$547.000.000,00. Até 6 de junho, estava em R$322.000.000,00.

Aqui, vemos a participação de Minas Gerais. Em destaques
competitivos, vemos que, em Minas, temos o maior mineroduto do
mundo, que parte de Mariana, na mina da Samarco, para Anchieta.
No dia 11, será inaugurada a duplicação, o segundo mineroduto. O
minério de ferro é o carro-chefe das exportações do Estado, com 24%
de participação, e o aço ocupa o terceiro lugar. As principais usinas
siderúrgicas brasileiras estão localizadas em Minas Gerais: Usiminas,
Arcelor Mittal - ex-Belgo Mineira e Acesita - Gerdau Açominas e V&M.

Para se ter uma idéia do impacto da indústria mineral, Deputado
Luiz Fernando Faria, mostrarei os indicadores das exportações
referentes ao primeiro trimestre de 2008: Vale, US$1.034.000.000,00;
CBMM, US$367.200.000,00; Fiat Automóveis, US$237.700.000,00;
Gerdau Açominas, US$217.900.000,00; Cenibra, US$147.300.000,00;
Acesita, US$107.100.000,00; Usiminas, US$92.000.000,00; e Arcelor
Mittal, US$86.200.000,00. A Cenibra é uma indústria extrativa vegetal.
Todas as outras empresas são do setor de mineração.

Qual é o efeito multiplicador da mineração? Cada unidade monetária
produzida na mineração gera outras sete. Cada emprego direto da
indústria gera outros cinco. Em 2007, registramos cerca de 220.000
empregos diretos na indústria mineral no Estado.

E os investimentos? Só a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais registra projetos em carteira de
US$120.000.000.000,00, dos quais US$47.000.000.000,00 referem-se
à cadeia produtiva do setor mineral - mineração e siderurgia. Entre
outros, há projetos da Vale, de R$6.000.000.000,00; da CSN, de
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US$7.000.000.000,00; da Usiminas, de R$9.000.000.000,00; da MMX
- Anglo American, R$5.600.000.000,00; da Arcelor Mittal,
US$1.000.000.000,00; da Samarco, US$1.200.000.000,00; da
Votorantim, R$763.000.000,00; da RPM, US$550.000.000,00; da
AngloGold-Ashanti, R$357.000.000,00. Só esses números já nos
servem de demonstração. Essa indústria está muito ligada à nossa. O
Presidente Robson sabe que hoje grande parte da encomenda no
setor metal-mecânico e eletroeletrônico do nosso parque industrial
está dirigida para a indústria mineral.

Registramos algumas condicionantes para o desenvolvimento que
deverão ser discutidas neste seminário. Tenho certeza de que
deixaremos aqui uma contribuição. Há aqui representantes da Fiemg,
do Sindiextra e das empresas. Temos de atrair investimentos
produtivos; definir marcos regulatórios para a atividade produtiva;
adequar o processo de licenciamento ambiental aos diferentes perfis
de matérias-primas - Deputado Domingos Sávio, é importante haver
adequação a processos e tamanhos diferentes; reduzir a carga
tributária - evidentemente a Fiemg, por meio do nosso Presidente,
vem trabalhando, pois precisamos fazer a reforma tributária, até para
que se possa abranger a indústria mineral, valorizar o Município, não
deixar que o recurso fique concentrado apenas na União; melhorar o
acesso ao crédito para a pequena e média empresa; estimular a
especialização da mão-de-obra; criar o Ministério de Minas e a
Agência Nacional de Mineração - está passando da hora, Deputado
Luiz Fernando Faria, de o Brasil criar esse Ministério, pois todo país
desenvolvido que visitamos já possui o seu. Diz-se o mesmo em
relação à nossa Agência Nacional de Mineração. Deputado Padre
João, se todos os setores concessionados pelo Governo -
telecomunicações, transporte, aviação, energia, petróleo e gás -
possuem uma agência nacional, então, está na hora de criarmos a
nossa.

Nesta Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, especialmente
com este seminário, defendemos a idéia da constituição da nossa
Comissão de Minas e Metalurgia, que poderá, quem sabe, debater,
traduzir os anseios da sociedade, ajudando a criar políticas públicas
para o setor metalúrgico.
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Temos ainda os desafios para o crescimento sustentável: visão de
mercado e diagnóstico de cenário; agregação e atualização
tecnológica; responsabilidade social e ambiental; disposição e
aproveitamento de resíduos mínero-industriais; compromisso com o
desenvolvimento econômico e social das comunidades integradas; e,
principalmente, reabilitação das áreas exploradas, a fim de que
tenham utilidades, conforme demonstrei no início.

São essas as nossas principais fontes de consulta. Queria
agradecer imensamente a oportunidade e, mais uma vez, parabenizá-
los e dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Tenho a certeza de
que daqui sairão idéias e normas que poderão significar uma
mudança nos cenários mineral e industrial brasileiros. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Sr. João Paulo Pires Vasconcelos
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Sr.

Danilo de Castro, representante do Governador do Estado,
representantes, senhoras e senhores; falarei em nome da Ftiemg.
Este é um momento muito oportuno, e a Assembléia é o lugar
adequado para se abordarem principalmente os problemas
socioeconômicos pertinentes às relações produtivas de trabalho e as
conseqüências ambientais.

Devemos considerar, em primeiro plano, as perspectivas de criação
de milhares de novos postos de trabalho, em função da importância
econômica, do crescimento do volume da extração minerária e da
expansão do setor de transformação em nosso Estado. Trabalhei 33
anos em uma indústria siderúrgica. A importância desse setor é de
enorme magnitude. Portanto, não podemos deixar de destacar a
realidade em que o Brasil vive, as dificuldades que enfrenta, a brutal
concentração de renda. Pior que a concentração de renda brasileira,
somente a de Serra Leoa. Mas essa tarefa não cabe a nós,
trabalhadores. Trabalho há mais de 60 anos. Continuo trabalhando e
posso estabelecer um divisor de águas entre o período em que
trabalhei antes e depois de 1964. Abordo essa questão, por que, sem
a avaliação desses aspectos, não conseguiremos imprimir novos
rumos à economia brasileira e construir uma realidade mais civilizada
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que a de hoje. Por que o golpe de 64? O Brasil crescia, a realidade
social era favorável.

Em 1964, tínhamos um PIB de US$80.000.000.000,00, e os salários
representavam 62% desse PIB. No entanto 70% desse PIB era
controlado pelos norte-americanos, que não concordavam com a
divisão do PIB brasileiro. A proporção da divisão PIB e salário nos
Estados Unidos era, e ainda é, a mesma. E eles ainda detinham
indiretamente o controle de 14% da economia brasileira. Poucos
conhecem essa história. Aliás, não perco a oportunidade de, em todo
o lugar em que for falar, abordá-la, pois a maioria dos cidadãos
brasileiros não a conhecem. Antes de 1964, no final da década de 50,
os norte-americanos criaram cerca de 150 centros de treinamentos
nos Estados Unidos. Levaram 4 mil militares brasileiros para serem
treinados nesses centros. E esses militares se prestaram a dar o
golpe determinado pelos norte-americanos, controladores da nossa
economia. Pois bem, a partir de 1964, a queda da participação dos
salários no PIB foi constante e permanente, e continua sendo até hoje.
Em 1985, o PIB já era de US$375.000.000.000,00, e a participação
dos salários já havia caído para 38%.

Há poucos meses, participei de um seminário no Senado Federal.
Um dos palestrantes exibiu uma tabela do IPEA, de 1996 a 2006, em
que os salários caíram 10% e os ganhos de capital subiram 10%.
Quer dizer, o que se transfere da perda dos salários vai para os
ganhos de capital. Quem viveu a época pré-1964 viveu um
entendimento muito mais consistente, produtivo e civilizado nas
relações de trabalho ontem e hoje. Em 1964, eu já trabalhava na
Belgo-Mineira, em Monlevade, há 6 anos. Portanto esse é um grupo
que tem extraordinário poder na economia brasileira. Os empresários
e nós temos de ponderar o que ocorre na macroeconomia e o que
ocorre nos outros setores de maior ou menor - sempre menor -
circulação de dinheiro. Os grandes empresários não têm o que
reclamar. A economia brasileira, que vive da renda do salário, sofre
terrivelmente e tem perspectivas obscuras à medida em que a
concentração de renda é feita como atualmente.

Quem escreveu o que estou dizendo aos senhores foi o professor
universitário René Armando Dreyfus, no seu livro “1964 - A conquista
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do Estado”, apresentando todos esses dados que ora aqui menciono.
Portanto, os grandes grupos ligados à mineração no Estado, as
empresas siderúrgicas trazem grandes benefícios para o Estado,
evidentemente um faturamento que deve ultrapassar os 100 bilhões
de dólares, mas pouco deixam para o desenvolvimento do nosso
Estado. Cabe a nós, trabalhadores e empresários, mudar a realidade
que pesa sobre o nosso e os demais Estados brasileiros. É um
esforço que devemos desenvolver porque a macroeconomia, a
questão do Orçamento Geral da União, preponderante na vida
econômica do nosso país, um orçamento que hoje alcança a cifra de
2,2 trilhões. Quarenta e oito por cento desse Orçamento Geral da
União é destinado a encargos financeiros. Imaginem cada um dos
senhores administrando, em suas casas, uma dívida de quase 50%.
Qual é a condição de sobrevivência? Este ano pagaremos
aproximadamente 160 bilhões só de juros e amortizações, que levam
parte considerável do Orçamento da União. Isso pode continuar? O
crescimento da dívida brasileira começou com a eleição de Fernando
Henrique Cardoso. O governo Itamar deixou o Brasil com uma dívida
de R$61.000.000.000,00. Fernando Henrique deixou uma dívida de
R$730.000.000.000,00. E, depois, nos últimos cinco anos, essa dívida
já subiu para 1,2 trilhões. Isso não tem fim? Esgota a economia
brasileira. Foi feito planejadamente, e esse planejamento continua
sendo executado. É o desequilíbrio das relações sociais brasileiras.
Dado o golpe de 1964, mandaram para Minas Gerais duas figuras da
ditadura militar: Roberto Campos e Luiz Gonzaga do Nascimento
Silva. Vieram para Marzagão, pertinho de Belo Horizonte, e
escreveram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fragilizaram o
vínculo do emprego, estabeleceram o arbítrio empresarial, e os
empresários acharam que isso era bom, mas estabeleceu-se um
profundo desequilíbrio nas relações de trabalho e, evidentemente, nas
relações econômicas. Esses grupos agiram de tal forma sob o
comando dos americanos que vieram para cá com uma minuta
americana e a transformaram no Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. Um paradoxo. Garantia de quê?

Foi o fim da garantia. E o que aconteceu depois? Encurtarei, já que
não poderei deixar de citar os dados que trouxe aqui. Estou com a
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análise e o balanço das grandes empresas. Os salários que
ganhávamos antes de 1964 eram significativamente superiores aos de
hoje. O salário mínimo antes de 1964 seria aproximado do salário
mínimo determinado pelo inciso IV dos direitos sociais da Constituição
Federal, que o Dieese calculou para vir em janeiro deste ano:
R$1.958,24. Esse é o salário constitucional. O Congresso que
aprovou a Constituição e o Presidente que ajudou a aprová-la - não só
ele, mas também o Fernando Henrique - decretam um salário mínimo
cinco vezes inferior ao que a lei determina. Quem sobrevive com um
salário mínimo de R$415,00, que resultará num valor líquido de
R$381,80? Uma pessoa sobrevive com esse salário mínimo? E o
dispositivo constitucional apregoa que seja para uma família.

Vejam bem, estou aqui com estudos. Grupo Arcelor: em 2005,
faturou R$16.500.000.000,00. Teve um lucro bruto de
R$4.910.000.000,00 e um lucro líquido de R$3.500.000.000,00.
Imaginem os senhores quanto gastaram com os salários, os encargos
e os benefícios. Foram R$245.400.000,00. No ano anterior, uma
tonelada de aço era produzida em João Monlevade por R$786,40.
Imaginem os senhores qual era o peso da mão-de-obra no custo da
produção desse aço: R$19,15. E a tonelada de aço era vendida, no
mesmo momento, por R$2.095,00. A folha de pagamento, com
encargos e benefícios, implicou 1,49% do que o trabalhador ajudou a
empresa a produzir, ou seja, a receita da empresa. São
R$416.500.000.000,00 faturados. Imaginem as outras empresas do
mesmo porte. Não foi diferente em 2006. Vejamos outras empresas
aqui listadas. A Cenibra, que tem maior mão-de-obra. O faturamento
foi de R$1.100.000.000,00, com lucro bruto de R$435.000.000,00 e
líquido, de R$172.300.000,00. São respectivamente lucros
extraordinários: 39,5% e 15,65%. São 10 mil trabalhadores que
usufruíram de apenas 8,9% da receita da empresa; 10 mil
trabalhadores que são levados para o campo às 4h30min da manhã e
trazidos às 18 horas da tarde para ganhar R$475,00. A Liquigás, da
Petrobras, gasta, com salários e encargos, 0,9% do seu faturamento,
que é de R$2.970.000.000,00.

A Companhia Brasileira de Alumínio - CBA - teve um faturamento de
R$3.500.000.000,00, enquanto seu gasto com salários e encargos
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sociais foi de 0,38% desse faturamento.
O Grupo Gerdau, que está se expandindo pelo mundo inteiro, cujo

faturamento foi superior a R$30.000.000.000,00, gasta 1,4% de seu
faturamento com mão-de-obra.

A Vale do Rio Doce, vendida por R$3.300.000.000,00, que teve um
lucro líquido este ano foi de R$20.006.000.000,00, com uma margem
bruta de 53,5%, tendo auferido um lucro líquido de
R$34.680.000.000,00, gastou R$1.344.000.000,00 com salários,
encargos e benefícios, ou seja, 2,4% do faturamento. Alguns podem
dizer que a Vale vendia minério muito barato, que seu lucro era muito
menor. Por que a Vale vendia o minério barato? Porque vendia para
os empresários, que ganhavam com o minério. Hoje é deles, e eles
aumentaram o custo do minério em mais de 50%.

Senhores, meu tempo é curto. Não dá para expor tudo o que eu
gostaria. Mas as grandes empresas comandam este país e impõem
as condições que querem, vão ao Congresso Nacional, ameaçam
parlamentares. Sou testemunha disso. Inclusive o Gerdau. E o Brasil
vai amargar uma participação, dos salários, de 23% do PIB? E esses
bilhões, só dessas grandes empresas de Minas, mais de 100 bilhões.
O que fica para o Estado? O que fica para o povo? O que fica para a
saúde? Pegue-se o Orçamento da União. Para a saúde e a educação,
quase nada. Bancos levam tudo. Até quando viveremos isso? A
dificuldade evidente que sofrem os assalariados brasileiros gera
conseqüências seriíssimas para as microempresas, para as pequenas
empresas, para as médias empresas. Este país jamais terá uma
economia soberana enquanto houver esse sistema de apropriação de
todas as riquezas brasileiras. Lamento que o tempo seja curto. Tinha
outros dados, mas não posso fornecê-los.

Finalmente, conclamo todas as pessoas para que se aprofundem
nesse conhecimento. O Brasil vive uma crise social de grande
dimensão. E essa crise social é decorrente da total desqualificação do
trabalhador brasileiro. Ouvi um rapazinho falando na TV Bandeirantes
- preso, traficante de drogas -, sendo interrogado. Ele disse: “Meu pai
trabalhou durante 40 anos, e nós passávamos fome. Ganhávamos
salário mínimo. Chegou aos 40 anos ganhando pouco mais que o
salário mínimo.



966

Vou trabalhar para ganhar salário mínimo? Não, pois em duas horas
ganho três salários mínimos. Infelizmente, essa é a realidade
brasileira. Não adianta usar a força policial, mas devemos buscar o
desenvolvimento, e não a acumulação de riquezas, para que as
pessoas possam trabalhar e viver com dignidade. Sem isso, este país
só tende a ter mais problemas que hoje. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de amanhã, dia 10, às 9 horas, e para a
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária na mesma data, às
14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 25ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Deputado
Federal Zé Fernando - Palavras do Deputado Federal Vitor Penido -
Palavras do Sr. Marco Antônio Valadares Moreira - Palavras do Sr.
Ricardo Luiz Oliveira de Souza - Palavras do Sr. Marcelo Mendo
Gomes Souza - Palavras da Sra. Priscila Ramos Netto Viana -
Exibição de vídeo - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Doutor Viana - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Antônio

Carlos Arantes - Bráulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva - Domingos Sávio -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Padre João.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h3min, declaro

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

Ata
- O Deputado Hely Tarqüínio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Deputado Federal Zé Fernando, membro da Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos Deputados; Deputado Federal Vitor
Penido, Presidente do Grupo de Trabalho de Recursos Minerais da
Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; Marco
Antônio Valadares Moreira, Diretor de Planejamento e Arrecadação do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -,
representando o Diretor-Geral, Miguel Antônio Cedraz Nery; Ricardo
Luiz Oliveira de Souza, Coordenador de Política Tributária da
Secretaria de Estado de Fazenda; Marcelo Mendo Gomes de Souza,
Consultor Jurídico do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -; a
Exma. Sra. Priscila Ramos Netto Viana, Consultora Jurídica da Amig;
e os Exmos. Srs. Waldir Silva Salvador de Oliveira, Prefeito Municipal
de Itabirito e representante da Associação dos Municípios
Mineradores de Minas Gerais - Amig -; Celso Cota, Prefeito Municipal
de Mariana e Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM
-; Paulo Camillo Vargas Penna, Presidente do Ibram; e Deputado
Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta
Casa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, registra a

presença, em Plenário, do Prefeito Tonico, de Brumadinho, recém-
eleito Presidente da Amig para o período de junho deste ano a janeiro
de 2009.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do seminário

legislativo “Minas de Minas”, com o seguinte objetivo: buscar, junto às
entidades representativas da sociedade civil e dos setores público e
privado, subsídios para a elaboração de uma política minerária
estadual que respeite as características naturais e socioculturais das
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diversas regiões de Minas Gerais, orientada para a sustentabilidade
social, econômica e ambiental e para o aprimoramento da política
minerária nacional.

Nesta manhã, os painéis abordarão o tema: “O sistema federativo e
a legislação sobre mineração; política tributária e ‘royalties’”.

Palavras do Deputado Federal Zé Fernando
Meu caro amigo Doutor Viana, 1°-Vice Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais, neste ato representando o Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho; caro Deputado Federal Vitor Penido,
meu companheiro da Comissão de Minas e Energia na Câmara dos
Deputados, ex-Prefeito de Nova Lima, ex-Presidente da Associação
Mineira de Municípios, Presidente do Grupo de Trabalho de Recursos
Minerais; caro Marco Antônio Valadares Moreira, Diretor de
Planejamento e Arrecadação do Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM -, neste ato representando o Sr. Miguel Antônio
Cedraz Nery, Diretor-Geral; Exmo. Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza,
coordenador de Política Tributária da Secretaria de Estado de
Fazenda; caro Marcelo Mendo Gomes de Souza, Consultor Jurídico
do Ibram; Sra. Priscila Ramos Netto Viana, Consultora Jurídica da
Amig; prezado amigo Celso Cotta, companheiro de lutas
municipalistas - tive a honra de ser Diretor da Associação Mineira de
Municípios -; caro Prefeito e Presidente da AMM; cumprimento, de
maneira muito especial, Waldir Silva Salvador, Presidente da Amig;
Sr. Presidente; Deputadas e Deputados; mineiras e mineiros; caro
Presidente do Ibram, meu amigo Paulo Camilo Penna, representante
do setor mineral - é uma honra a sua presença aqui, particularmente
na minha apresentação -, senhoras e senhores; “safra”, segundo o
dicionário Aurélio, significa a produção de um ano, produtos agrícolas
que são colhidos ao longo de 12 meses e, no ano seguinte, crescem
novamente. São ceivados uma segunda vez e assim, quantas vezes
forem plantados. O minério de ferro, bem como qualquer outra riqueza
mineral, só é recolhido uma vez. Portanto, não cresce novamente e
obriga a mineração a buscar minério novo. Obviamente, não o que já
foi retirado do solo. Minério só dá uma safra. E a população de cada
um dos Municípios brasileiros tem todo o direito de usufruir os
benefícios gerados por ele, de forma justa e em proporção digna, de
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usufruir toda a riqueza que o subsolo brasileiro guarda. Ao contrário
dos ciclos do ouro e do diamante, quando os brasileiros do século
XVIII foram privados dos benefícios gerados da extração do produto
do subsolo brasileiro, o cidadão de hoje tem plena capacidade de se
posicionar a favor de uma compensação justa por explorarem as
riquezas de sua terra, de seu País. Consciente da importância da
atividade minerária brasileira, defendo o recebimento por parte da
população de uma compensação justa pela exploração de um bem
finito, não renovável, que, antes de mais nada, pertence a cada
brasileiro, a cada mineiro.

O petróleo, por exemplo, proporciona aos brasileiros uma
compensação por exploração conhecida como “royalty”, de 5% a 10%
do faturamento bruto das empresas petrolíferas. Caso a extração de
petróleo seja significativa, o campo de petróleo ainda é obrigado a
pagar ao povo uma participação especial. No caso do minério de ferro
e de outros recursos minerais, os “royalties” pagos variam de 0,2% a
3% do faturamento líquido. Além de o setor não oferecer participação
especial à população, o Brasil é um dos únicos países do mundo que
faz o cálculo sobre faturamento líquido. Para se ter uma idéia, ainda
que os valores gerados pelos setores petrolífero e mineral sejam
equivalentes no Brasil, durante o ano de 2007, só o Estado e os
Municípios do Rio de Janeiro encaminharam à sua população
R$14.000.000.000,00 referentes à compensação financeira do
petróleo.

A mineração arrecadou, em todos os Estados e Municípios
brasileiros, em 2007, apenas R$610.000.000,00 em “royalties”
minerais. Com a reformulação da lei dos “royalties”, mais de 400
Municípios seriam capazes de suprir suas populações com recursos
que hoje faltam. Para aqueles que afirmam que os “royalties” da
exploração mineral devem permanecer baixos, como forma de
compensar outros impostos da mineração, pergunto: “Sr. Presidente,
seria coerente deixarmos de, por exemplo, contribuir para a
Previdência para compensar o imposto agregado ao valor dos
alimentos que consumimos?”. A CFEM é responsável por direcionar à
população parte do que se torna lucro das grandes mineradoras. O
passivo ambiental neste ínterim teria, por lei, de ser levado em conta
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no cálculo dessa compensação. O que ocorre, de fato, é que nem as
crateras abertas para a extração do minério são contabilizadas de
forma mais relevante que as sondas de prospecção petrolífera,
utilizadas a quilômetros da costa brasileira. O setor mineral precisa de
uma completa reestruturação.

Ao lutar por um novo modelo institucional, busco mais do que o
resgate dos valores pertencentes a cada um dos cidadãos aqui
presentes. Ele se envolve com as injustiças geradas por uma lacuna
deixada por desatenção, até então do poder público, com um dos
maiores recursos do Brasil: as suas riquezas minerais.

O que se propõe, a exemplo do que ocorreu no setor de petróleo e
no setor elétrico, é um novo modelo institucional para o setor mineral,
em razão dos grandes benefícios econômicos e sociais que podem
advir. É necessário fazer uma reformulação completa do código de
mineração, implantar a agência reguladora, elaborar uma nova lei dos
“royalties”, uma nova lei das jazidas minerais e criar o conselho
nacional de políticas minerais. Em favor de tudo o que pode ser
proporcionado ao País, tenhamos consciência de que o minério é
nosso. À custa de passarmos de Minas Gerais para “sem-minas” ou
“minas alguma”. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Federal Vitor Penido
Caro Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa, Diretor Financeiro do DEM; Srs. Marco Antônio Valadares
Moreira, Diretor do DNPM; Ricardo Luiz Oliveira de Souza,
Coordenador de Política Tributária da Secretaria de Fazenda; e
Marcelo Mendo Gomes de Souza, Consultor Jurídico do Ibram; Sra.
Priscila Ramos Netto Viana, Consultora Jurídica da Amig; amigo
municipalista Celso Cotta, Presidente da Associação Mineira de
Municípios - AMM -; grande amigo e irmão Waldir Salvador, pessoa
que, sem dúvida alguma, como Celso e outros Prefeitos, é modelo de
administrador à frente de Itabirito e na Presidência da Associação dos
Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil; Deputados
Estaduais; amigos; colegas; assessores; imprensa; com muita honra,
tive a oportunidade de passar por esta Casa no período da elaboração
da Constituição, em 1987, quando fui eleito Deputado Estadual,
período em que passei por um grande aprendizado. Na metade do
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meu mandato, senti que deveria deixar a Assembléia para voltar a ser
Prefeito da minha querida Nova Lima. Essa passagem pela
Assembléia Legislativa serviu de escola. Ao ingressarmos na vida
pública, sabemos que as coisas são bem diferentes do que vivemos
na prática, nas cidades. Tive colegas e amigos nesta Casa. Alguns já
falecidos, como o nosso querido Agostinho Patrús, e outros
Deputados que marcaram presença na Casa, entre eles José Ferraz e
Mílton Salles. Com a experiência que tinham, colaboraram muito para
nossa formação.

Fui Prefeito por algumas vezes, Prefeito praticamente por 18 anos,
em 4 mandatos. Fui Prefeito de Nova Lima, uma cidade de mineração.
Ainda no meu primeiro mandato, Nova Lima vivia quase que da
mineração de ouro. Iniciava-se, naquela ocasião, a extração - que já
havia, fazia uns dois ou três ou quatro anos - de minério de ferro da
MBR. Sei a importância da mineração para o nosso Estado e nosso
país. Sem dúvida, algumas cidades mineradoras têm a felicidade de
possuir uma boa empresa, sem a qual, com certeza, não teriam
conseguido alcançar esse grau hoje de eficiência e qualidade de vida,
e Nova Lima é um exemplo disso. Não desfazendo de nenhuma outra
cidade, Nova Lima é uma das melhores cidades para se viver,
justamente em razão dessa harmonia que existia no passado.

Sei que, por diversas vezes, estive na Assembléia Legislativa. Em
alguns momentos, quem está à frente de um Poder, principalmente o
Executivo, tem a obrigação de assumir posições, ainda que cause
algum desgaste. Assumimos essas posições, e não foi somente o
Vítor Penido, como Prefeito, mas também outros Prefeitos e ex-
Prefeitos. Vejo aqui o Juninho, que foi Prefeito em 1989, no seu
primeiro mandato. Na discussão do uso do solo, na Secretaria
Estadual de Meio Ambiente, encaramos o problema de uma forma
correta. Tenho a certeza de que, se não tivéssemos feito aquele
trabalho, hoje a história das cidades mineradoras seria um pouco
diferente. Com toda a certeza, não estaríamos vivendo o que ocorre
hoje.

Sei que há mineradoras que degradam e realmente não cumprem a
legislação, mas evoluímos muito. Hoje o Estado tem, sem dúvida
nenhuma, uma Secretaria de Meio Ambiente, com seus órgãos
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ambientais, e mantém uma vigilância praticamente constante. Hoje
vivemos uma época um pouco diferente de 20 ou 30 anos atrás. Em
1989, quando deixei a Assembléia Legislativa, existia ainda o imposto
sobre minério. Logo após a promulgação da Constituição Federal, ele
acabou. Houve um período de dois anos, talvez, para que
passássemos a ter aquelas contribuições, a CFEM e os “royalties”. Foi
um período difícil, mas, justamente nesta Casa, conseguimos aprovar
um projeto em que se criava um fundo, por um tempo determinado,
até a formação do VAF. Teríamos, então, essa compensação, o que
foi a salvação dos Municípios mineradores. Então, a Amig, de Minas,
e a Amib, na esfera federal, desenvolveram um trabalho maravilhoso,
e digo sempre que foi com o apoio desta Casa, a partir de uma
proposta e de um projeto do Deputado Dirceu Pereira, que já
tramitava na Casa na ocasião. Com o apoio de todos os
parlamentares, conseguimos, então, aquele famoso 5,61 - a nossa
salvação. Então, sem dúvida nenhuma, as mineradoras têm sido de
grande importância não somente na vida dos Municípios, mas também
na do nosso Estado e, com certeza, do nosso país.

Veio então, em 1989, a discussão dos “royalties”, em que
parlamentares, na esfera federal, tiveram a felicidade de levar essa
proposta para a nossa Constituição, e ela foi aprovada. É claro que
vivemos um grande período de dificuldades para conseguirmos a
regulamentação - depois de sua aprovação no Congresso Nacional -
da lei que beneficia todos os Municípios brasileiros.

Essa foi uma outra grande batalha e luta nossa. Ainda no governo
Collor, tivemos apoio do Senador Ronan Tito, de Deputados Federais,
como o Luiz, de Uberlândia, e da bancada de Minas Gerais, e a
regulamentação ocorreu. Sabemos perfeitamente que isso foi feito - é
claro - a toque de caixa e, sem dúvida nenhuma, terminou acarretando
alguns problemas e complicadores. Por quê? Havia uma pressão
nossa, ou seja, dos Municípios, dos representantes de Minas e,
logicamente, das mineradoras. Na sua regulamentação, esse decreto
terminou deixando algumas dúvidas e margem para que houvesse
outras interpretações. Até hoje, os Municípios brasileiros estão
pagando um preço caro por isso.

Como Presidente da AMM, juntamente com o Juninho, que foi um
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grande responsável pelo trabalho que realizamos no último mandato
em Nova Lima, fomos obrigados a impetrar algumas ações no âmbito
do DNPM. Uma das ações já foi julgada. Há um reconhecimento
dessa contribuição, reduzindo ou retirando alguns gastos, algumas
despesas que eram ali apresentadas pelas mineradoras. Esse foi um
grande trabalho que realizamos. A AMM e as mineradoras estão bem
presididas, embora o Juninho esteja hoje afastado. Continua esse
trabalho da Associação, além de outras ações, brigando por aquilo
que é obrigação do Prefeito, bem como do Deputado Federal e do
Estadual: defender a nossa população. Por que estamos aqui hoje?
Justamente com o objetivo de procurar um caminho para acertar
essas arestas e dúvidas. Sabemos perfeitamente que precisamos,
sim, da mineração, dos “royalties” ou da CFEM e dos empregos.
Todavia é preciso haver clareza nessa legislação.

Como Deputado Federal, fui, no ano passado, Vice-Presidente da
Comissão de Minas e Energia e fui também nomeado para coordenar
um grupo de trabalho de mineração em terras indígenas, do DNPM e
de carvão mineral. Qual foi o objetivo desse grupo? Chamar à
discussão pessoas que já haviam tido oportunidade de passar por
alguns órgãos do Estado ou do governo federal ou por alguns
ministérios, a fim de procurar uma saída ou, até mesmo, uma nova
etapa no setor minerário. Tivemos a oportunidade de ouvir o Rodolfo
Tourinho, ex-Ministro, e o mineiro Paulino Cícero, ex-Ministro e ex-
Secretário de Estado. Convidamos também o Prof. José Mendo, cujo
nome, sem dúvida nenhuma, é lembrado quando se fala em
mineração no Brasil, além de várias autoridades, Diretores do DNPM
e Ministros das Minas e Energia. Na abertura dessa discussão,
apresentamos alguns pontos sobre os quais todos devemos refletir:
primeiro, precisamos rediscutir o novo código ou adaptá-lo às minas?
Segundo, a política minerária hoje é a mais eficiente e eficaz?
Terceiro, pelo tamanho e importância da mineração em nosso país,
não seria necessário termos hoje um ministério para tratar somente da
parte de mineração? Quarto: seria importante uma discussão ampla a
respeito do solo e do subsolo e de se fazer a transferência da
competência relativa a essa área para os Estados, sobretudo para
Minas Gerais. Dessa forma, o Estado, baseado em pesquisas e
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trabalhos, poderia crescer nessa área. São pontos, caros Deputados e
demais participantes, que deveriam ser discutidos para subsidiar o
trabalho que estamos coordenando em Brasília.

Meu mandato como Vice-Presidente terminou no final do ano
passado, e, atualmente, como suplente da Comissão de Minas e
Energia, cargo para o qual fui reconduzido, estamos na fase de
discussões com o DNPM. Há alguns dias reunimo-nos com todos os
órgãos e Diretores do DNPM.

Tenho certeza de que a Comissão de Minas e Energia da Câmara
dos Deputados, presidida pelo Deputado Federal Luiz Fernando, está
cumprindo seu papel e não tenho dúvida de que este seminário trará
importantes subsídios para auxiliar-nos em nosso trabalho em prol do
País e, por que não, do nosso Estado. Ouvimos, inicialmente, o
Deputado Federal José Fernando e ouviremos ainda a Dra. Priscila e
o Juninho, Prefeito de Itabirito. Todos com muita contribuição a dar.

Em nome da Câmara dos Deputados e da Comissão de Minas e
Energia, agradeço o convite para participar deste seminário.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Sr. Marco Antônio Valadares Moreira
Bom dia a todos. Na pessoa do Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Doutor Viana,
cumprimento toda a Mesa.

Preparei uma pequena apresentação a respeito da Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -, mas farei
também alguns comentários ao longo do tempo.

O papel do DNPM é gerir o patrimônio mineral brasileiro de forma
social, ambiental e economicamente sustentável, utilizando o
instrumento de regulação em benefício da sociedade. Discute-se se o
órgão é uma autarquia ou uma agência reguladora. Os pares do
governo já encaminham a proposta de ele se tornar uma agência
reguladora.

A questão da CFEM foi abordada, no início do debate, como sendo
um preço público. Essa questão foi pacificada pelo STJ. Antes, o
assunto CFEM era uma discussão entre a própria autarquia, o
Ministério das Minas e Energia e o Ministério da Fazenda, pois
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queriam saber se era ou não um tributo. Na Advocacia-Geral da
União, houve o entendimento de que é preço público, e, assim sendo,
ficou por conta do DNPM. Fica por conta dele, também, o
encaminhamento e a discussão da dívida ativa.

A legislação que rege a CFEM compõe-se da Constituição Federal,
das Leis Federais nºs 7.990, 8.001, 8.876 e 9.993, do Decreto Federal
nº 1 e de portarias normativas. É importante deixar claro que o
Decreto Federal nº 1 foi formulado em determinado período. Muitas
instituições abrangidas por esse decreto já fizeram suas alterações. O
DNPM foi um dos únicos que não mexeram nele, tendo elaborado
agora uma proposta com um conjunto de informações que lhe foram
encaminhadas pelo Ibram, pelas empresas mineradoras, pela Amig e
por todos os pares do governo. Isso foi importante para reformulá-lo,
desenvolvendo a Instrução Normativa nº 6, que também foi pacificada
pelo STJ. Então, o Decreto Federal nº 1 já está sendo finalizado,
quase concluído. É uma ação rápida, porque envolve apenas uma
tramitação no Executivo. Com isso, algumas questões que estão
transitando no Judiciário perdem seus efeitos.

A Constituição Federal estabelece o que são recursos minerais. O
prazo prescricional da CFEM é hoje um dos temas fortes e envolve
vários Municípios de Minas Gerais. Há a alegação de que a prescrição
seria em cinco anos. Para nós, não são cinco anos por ser preço
público - isso é regido pelo art. 205 do Código Civil -, mas por ser uma
receita originária, não derivada, o que dá uma condição melhor à
autarquia em termos de fiscalização.

Neste “slide” vemos a natureza jurídica da CFEM, fortalecendo a
questão do preço público. Ela está inserida na categoria de receita
originária, uma vez que decorre do próprio patrimônio do Estado. É
obtida mediante exploração de seu bem, não se confundindo com
tributo. Nesse quadro, está a forma como tudo é destinado à CFEM.
Ficam com o Município 65%; com a União, 12% e, com o Estado,
23%. Fizemos uma reformulação dentro da autarquia, de forma que os
recursos da CFEM serão repassados imediatamente aos Municípios.
Não gastamos mais que 48 horas para que o recurso chegue lá.
Quanto à destinação para Minas Gerais, o Estado já recebeu, em
2006, R$55.000.000,00 e, em 2007, R$61.000.000,00. Os Municípios
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receberam R$156.000.000,00 e R$172.000.000,00 nesses anos,
respectivamente. O resto é do governo.

Aqui vemos as alíquotas incidentes sobre a atividade minerária.
Vemos a questão do ouro e do minério de ferro, que é mais forte em
Minas. A alíquota do minério de ferro é de 2%. O cálculo da CFEM é
baseado no faturamento líquido, quando o produto mineral é vendido.
Entende-se por faturamento líquido o valor da venda do produto
mineral, deduzindo-se os tributos e as despesas de transporte e
seguro. É bom deixar claro isso, que está já pacificado pelo STJ.
Houve determinado aumento por parte do setor e dedução de
transporte da mina. É uma coisa que estava errada. Quando não
ocorrer a venda, porque o produto foi consumido, transformado e
utilizado pelo próprio minerador, o valor da CFEM é baseado na forma
das despesas diretas ou indiretas realizadas até o momento da
utilização do produto mineral.

No próximo quadro, veremos a evolução da CFEM. Vamos ver que
ela está em grau de evolução. Tivemos R$465.000.000,00, em 2006;
R$540.000.000,00, em 2007, e uma revisão, em 2008, de
R$620.000.000,00.

Aqui é o comportamento da CFEM, mês a mês, em Minas Gerais. É
uma questão que também assusta o setor de arrecadação. A linha
verde, mês de janeiro, representa o efetivo recolhimento de 2007. A
linha amarela representa o recolhimento de 2008. A diferença de 20
milhões para 72 milhões é de transporte, recolhida por várias
empresas do Estado, que entenderam a forma de cálculo do DNPM e
passaram a recolher o atrasado. Na segunda, fevereiro, existe a
mesma proporção. O estranho é que, se verificarmos o mês de maio,
constataremos que 2008 está inferior a 2007. O produto mineral está
em plena expansão, os preços estão bem altos, mas o recolhimento
começa a cair. Isso significa que está havendo uma falha no
recolhimento de empresas mineradoras. Por isso, o DNPM se fará
presente no Estado de Minas Gerais a partir do dia 30, a fim de
fiscalizar novamente as empresas mineradoras que não estão
cumprindo o que determinam as normas internas da autarquia.

Existem 1.773 Municípios beneficiários da CFEM. O processo de
distribuição dos recursos da CFEM, como disse, foi simplificado. Os
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boletos foram reformulados, para que pudéssemos dar melhor
transparência aos procedimentos relacionados com a CFEM.
Dividimos as deduções e as colocamos de forma detalhada. Cada
dedução tem o seu campo específico para ser lançada, a fim de que,
num futuro próximo, possamos trabalhar com a Secretaria de Fazenda
de Minas Gerais, porque não conseguimos até o presente momento.
Cruzamos os dados de ICMS declarado pelas empresas mineradoras
com o efetivamente lançado na Secretaria de Fazenda. Em alguns
Estados, o processo está bem mais avançado, como no Pará, no Mato
Grosso do Sul e em Alagoas. Em vários Estados, a experiência com
as respectivas Secretarias de Fazenda tem sido brilhante. Estamos
encaminhando à Receita Federal informações sobre o recolhimento
do PIS e do Cofins. Com isso, outro órgão federal está participando do
processo de recolhimento.

As Prefeituras e mineradoras são comunicadas por “e-mail”, logo
que a CFEM é distribuída, a fim de darmos transparência ao ato.
Foram disponibilizados diversos portais: das Prefeituras, dos
mineradores, das Associações de Municípios Mineradores e dos
Estados. Duas associações estão incorporando as bases do DNPM,
ou seja, a Amig, de Minas Gerais, e a Ammepa, do Estado do Pará.
As Prefeituras conveniadas com o DNPM têm acesso aos dados
internos da autarquia, como se dentro da casa estivessem. Isso traz
maior clareza, de forma que podemos verificar o recolhimento, a
quantidade de bem mineral produzido e a forma como o recolhimento
foi feito.

Esse portal será aprimorado com informações sobre
encaminhamento dos processos de cobrança, a fim de dar clareza à
forma como o DNPM vem procedendo nas diversas fases que
acompanham o processo de cobrança. Foram firmados vários acordos
de cooperação técnica. O do Estado de Minas Gerais está em vigor,
embora até hoje não tenha saído do papel. Isso deixa claro que o
acordo de cooperação técnica de Minas Gerais, firmado há seis anos,
ainda não foi implementado.

Não conseguimos fazer com que houvesse a participação da
Secretaria de Fazenda do Estado de Minas num trabalho efetivo com
o DNPM, isto é, numa fiscalização da CFEM. Ocorrerá uma
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fiscalização no dia 30. Convidamos novamente a Secretaria de
Fazenda, na pessoa do Dr. Ricardo, para que acompanhe o processo
de fiscalização, que possui muitos dados de interesse do Estado. Está
ocorrendo também, por parte do DNPM, aumento do controle de
fiscalização. Ao melhorarmos a nossa base, o que aconteceu em
dezembro de 2005, conseguimos dar maior clareza ao recolhimento
da CFEM, que antes era feito pelo CNPJ. Como esse órgão sempre
trabalhou por processo minerário, não conseguíamos identificar a
quem pertencia aquele recolhimento. Permitia até, em determinado
momento, o recolhimento das empresas que não estavam
regularizadas junto ao DNPM, mas a sistemática foi alterada: para
cada recolhimento, tem de haver um título minerário, e, para isso, é
necessário que sejam lançados os valores relativos àquela
substância.

O acordo de cooperação técnica proporciona a participação nas
fiscalizações, que é o que está acontecendo. Faremos uma nova
fiscalização diante do baixo recolhimento da CFEM no Estado de
Minas Gerais, o qual não se justifica. Esse acordo possibilita ao
Estado e ao Município o acesso às informações declaradas pelas
empresas mineradoras. Hoje, 271 Prefeituras firmaram o acordo de
cooperação técnica com a autarquia.

Realizamos um trabalho, que foi concluído pela autarquia: lançamos
um sistema que trata das fiscalizações realizadas em períodos
anteriores a 2007, em que será lançado tudo e também a tramitação
dos seus processos.

O módulo de fiscalização e equipes de fiscalização também será
concluído. A sistematização da planilha de cálculo será incorporada.
Uma proposta de alteração do Decreto nº 1 está em via de ser
encaminhada à Casa Civil.

O DNPM tem exercido o seu trabalho de forma bem firme no que diz
respeito às desobediências às normas internas da autarquia. Há o
entendimento por parte de alguns setores de que o DNPM estaria
interpretando a legislação de forma errada, mas o interessante é que
esse órgão é normativo e não interpreta leis, mas baixa normas e
exerce a fiscalização. Isso é exatamente o que estamos fazendo. O
DNPM fiscalizará novamente algumas empresas que mudaram a sua
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forma de recolhimento e continuam desobedecendo às normas da
autarquia. E isso ocorre também em relação às decisões do STJ. Isso
é importante no momento.

Sr. Vice-Presidente, Deputado Doutor Viana, convidamos também a
Assembléia Legislativa para firmar um acordo de cooperação técnica
com o DNPM para que os seus membros possam participar da
operação. Para nós, quanto mais transparência houver no ato, melhor
será. Dos recursos da CFEM, 65% são destinados aos Municípios e
23% ao Estado. Por isso, o Município, o Estado e a Assembléia
Legislativa deveriam participar. Isso seria muito importante para nós,
pois já houve casos em que o Prefeito era minerador e tivemos de
enfrentar muitas dificuldades na fiscalização e na acomodação, já que
essa atividade é realizada por meio de levantamentos de dados de
1991 até o ano corrente e o volume de documentos enviados pela
empresa ao distrito de Minas Gerais é bem expressivo. Em um
determinado momento, a equipe se desloca ao Município, onde
procede à fiscalização. Pedimos sempre a colaboração do Prefeito
para que a documentação da empresa seja providenciada, caso a
fiscalização não seja feita na empresa. Em Minas Gerais, por parte de
dois Municípios, houve uma certa resistência em aceitar a fiscalização
dessa equipe, então acionamos a Câmara Municipal, que foi
acolhedora na ocasião. Da mesma forma, abrimos para a Assembléia
Legislativa a possibilidade de também firmar o acordo com o DNPM,
para contar com os dados disponibilizados e participar das operações.
Dia 30 faremos uma grande fiscalização em Minas Gerais.
Convidamos também a Secretaria de Fazenda do Estado para
participar da operação. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

Palavras do Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza
Bom-dia. Cumprimento o Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente

da Assembléia, que hoje preside os trabalhos; os Deputados Federais
Zé Fernando e Vitor Penido; o Sr. Marco Antônio Valadares, Diretor do
DNPM; o Dr. Marcelo de Souza, consultor jurídico do Ibram; a Dra.
Priscila Viana, consultora da Amig; os Deputados Estaduais, as
autoridades e os demais presentes.
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Nossa fala está estruturada em basicamente quatro pontos, que têm
pertinência ao título do painel “O sistema federativo e a legislação
sobre mineração; política tributária e “royalties””. Em primeiro lugar, no
que tange ao sistema federativo, gostaríamos de reforçar uma
consideração que se faz extremamente pertinente, a nosso ver, não
apenas em relação à discussão proposta pelo seminário “Minas de
Minas”, mas também por outra comissão especial desta Casa, a
Comissão de Reforma Tributária. Oportunamente, estabelecerei um
nexo entre as duas situações.

Quanto ao sistema federativo, é importante resgatar o que ele de
fato caracteriza. Basicamente, são três os pilares do sistema
federativo: autonomia política, autonomia administrativa e autonomia
financeira dos entes federados. O Brasil é o único país federado que
adota a forma tripartite, ou seja, a distribuição da autonomia federativa
em três níveis de governo, a União, os Estados e os Municípios.

A autonomia financeira é o traço essencial dessa qualificação de
federação, porque a partir dela é que na prática cada ente federativo
poderá exercer suas políticas públicas e financiar os serviços sociais
necessários à sociedade. Essa autonomia financeira pode advir de
duas espécies de receitas. A primeira delas é a receita originária. A
título de exemplo, temos a exploração do patrimônio; no caso do
nosso seminário, seriam os “royalties”. A outra espécie são as receitas
decorrentes do exercício da competência tributária dos entes
federados, ou seja, a arrecadação tributária propriamente dita.

Na legislação tributária sobre mineração, temos basicamente o
escopo mencionado a seguir. A Lei Complementar nº 87, de 1996, a
chamada Lei Kandir, especialmente o que se refere à desoneração
vinculada às operações de exportação. Em período anterior não muito
distante havia a Lei Complementar nº 65, de 1991, que tratava dos
produtos semi-elaborados. Em seguida, com a Lei Complementar nº
87 e, particularmente, com as últimas emendas à Constituição, as
operações de exportação ficaram integralmente desoneradas. No
âmbito estadual, o Código Tributário Estadual, por excelência, ou seja,
a Lei nº 6.763, de 1975, e suas alterações posteriores, que, por sua
vez, estão regulamentadas no regulamento do ICMS de Minas Gerais,
que, em algumas hipóteses, prevê tratamentos tributários
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diferenciados vinculados a regimes especiais de tributação.
Fazendo um desenho de como se dá a tributação do ICMS no

Estado, em relação às operações internas com mercadorias, temos
praticamente a predominância quase que generalizada do instituto do
diferimento, que é uma técnica de tributação que posterga o momento
do pagamento do imposto para uma etapa seguinte, geralmente a de
industrialização.

No que diz respeito ao minério de ferro e “pellets”, esse diferimento
depende de um regime especial de tributação, a ser autorizado nos
termos do Anexo IX do Regulamento do ICMS. Na operação interna
das demais substâncias minerais ou fósseis, não existe essa
vinculação de regime especial, o diferimento do ICMS é praticamente
automático.

Operações interestaduais com mercadorias. Saída do minério de
ferro para a industrialização em outro Estado. Um exemplo típico é a
industrialização no Estado do Rio de Janeiro, na Baía de Sepetiba.
Essa operação, quando a remessa é para a industrialização,
normalmente é tributada. Se a remessa tiver fins específicos de
exportação, não caracterizando a industrialização no Estado
destinatário - no meu exemplo, o Rio de Janeiro -, a operação não terá
incidência de ICMS. Nas operações de industrialização, é importante
destacar que, para efeitos de ICMS, contrariamente ao conceito
utilizado para a CFEM, utiliza-se o mesmo conceito de industrialização
do IPI. Daí resultam algumas diferenças no tocante à interpretação
dessa etapa da cadeia econômica quando se trata de ICMS e de
CFEM.

Nas operações de exportação, como já mencionei, a própria
Constituição outorgou a imunidade, ou seja, a não-incidência, que é
veiculada no Texto Constitucional de forma irrestrita, sendo dever do
Estado ressarcir os créditos decorrentes dessas operações.
Historicamente, o ressarcimento dos créditos tem suscitado enormes
discussões entre os Estados em relação à União, porque advém da lei
complementar e da Constituição, especialmente no que tange à outra
parte das operações de exportação: as remessas com fins específicos
de exportação. Relativamente à desoneração dessas operações de
exportação, ainda não houve ressarcimento integral para os Estados e
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compensação das perdas para os Municípios. No caso da remessa
com fim específico, a norma instituidora dessa não-tributação, dessa
desoneração tributária, é a Lei Complementar nº 87. Na prestação de
serviço de transporte desse produto da substância mineral, ou seja, no
transporte do minério na operação interna entre contribuintes, há
isenção do ICMS, sem a manutenção do crédito referente às
operações e prestações anteriores.

Prestação dos serviços de transportes interestaduais. Por exemplo,
se a remessa do minério de ferro para o Espírito Santo for
predeterminada para o exterior, ou seja, com fim específico de
exportação, existe a previsão no regulamento de isenção de ICMS
sobre a prestação de serviço de transporte também, sem a
manutenção do crédito. O Estado de Minas Gerais reconhece que
esse é um ponto controverso, haja vista que outros Estados o
interpretam como sendo também inerente às operações de
exportação, e portanto deveriam ser totalmente desonerados, aliás,
admitindo-se o crédito das operações anteriores. Neste exato
momento, o Estado de Minas Gerais está fazendo uma reflexão a
respeito desse dispositivo e avaliando a conveniência, a oportunidade
e o aspecto jurídico de admitir o mesmo entendimento dos demais
Estados.

Ainda em relação à prestação de serviço de transporte, é importante
destacar algo que repercute na receita dos Municípios na composição
do Valor Adicionado Fiscal - VAF. O local do início dessa prestação de
serviço é determinante para fixar o aspecto territorial da hipótese de
incidência do ICMS. Então, é esse início da prestação de transporte
que irá determinar a qual Município caberá a participação do valor
adicionado em relação a esse fato gerador ocorrido.

Sabemos que aqui mesmo, bem próximo de nós, há dúvidas e
questionamentos sobre a qual Município pertence esse ICMS no que
diz respeito ao transporte por caçambas e outros meios parecidos.
Podemos verificar nesse quadro uma síntese da arrecadação e das
operações do setor de mineração em relação ao ICMS. Fazemos aqui
a reprodução das saídas totais internas e para o exterior, o débito do
ICMS, a receita efetiva do ICMS, quanto foi recolhido de ICMS e um
estudo sobre as alíquotas.
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Nesse quadro, gostaria de destacar que, nas saídas internas, no
último número da segunda linha, em que apontamos a variação
ocorrida entre os exercícios de 2003 a 2006, as operações internas
cresceram 151%, enquanto as saídas para o exterior cresceram 85%.
Esse fortalecimento do mercado interno, considerando que as saídas
são feitas majoritariamente para industrialização em outro Estado,
gera uma circunstância interessante porque, ao ser tributado pelo
ICMS, acarreta o repasse da cota-parte dos Municípios em percentual
de 25%. O crescimento mais que proporcional do mercado interno
favorece tanto o Estado de Minas quanto os Municípios que
participam dessa receita por meio do VAF, na medida em que há a
efetiva tributação dessas substâncias minerais, contrariamente às
operações de exportação que, embora sejam computadas a título de
VAF, não geram efetivamente um incremento no “quantum” a ser
repatriado aos demais Municípios. Nesse aspecto, é importante
ressaltar que, dentro do escopo de priorização que o Estado de Minas
Gerais vem adotando para a fiscalização do ICMS, ou seja, técnicas
avançadas de planejamento, priorização de atividades, uso intensivo
de informática, tudo isso decorre dessas ferramentas de informática
que temos nos setores eleitos como prioritários. Daí, em razão da
alocação da mão-de-obra fiscal nessas atividades planejadas, não é
possível participar de ações conjuntas com o DNPM quanto à
fiscalização da CFEM. Fazendo um cálculo do custo-benefício dessa
operação, é evidente que fiscalizarmos ICMS, quando ficamos com
75% da receita, é muito mais vantajoso e faz muito mais sentido do
que alocarmos a fiscalização, para recebermos apenas 23% da
receita da CFEM, contrariamente às crateras que ficam no solo no
território mineiro.

O próximo “slide” reforça o entendimento do crescimento mais que
proporcional do mercado interno em relação ao mercado externo.

O próximo “slide” mostra que são em torno de 43% das operações
vinculadas ao setor mineral as de exportação. Portanto, 57% são as
do mercado interno, aquelas que nos interessam.

Em relação à fiscalização da CFEM, já que meu tempo se esgotou,
apontamos que existe uma sinergia muito grande entre a fiscalização
da CFEM e a do ICMS, especialmente se implementado o critério da
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incidência da CFEM sobre o faturamento bruto. Uma primeira análise
a ser feita é exatamente a comparação do faturamento bruto
declarado para fins do ICMS à Secretaria de Fazenda, com as
informações relativas à extração de substâncias minerais para
verificação de indícios. Não há falta de arrecadação, mas indícios de
sonegação, tanto da CFEM quanto do ICMS. O número de
contribuintes que estão nas duas bases deve conferir. O cruzamento
do faturamento é realizado por via eletrônica e, num futuro bem
próximo, será massificado o uso da nota fiscal eletrônica, facilitando o
trabalho de fiscalização.

Para exemplificar essa sinergia, fizemos algumas simulações.
Elegemos alguns códigos de atividade econômica. O primeiro que
consta é a extração do minério de ferro. O faturamento bruto obtido da
base de dados da Secretaria de Fazenda é de R$14.568.000.000,00.
Fizemos uma projeção de CFEM, arredondamos a alíquota apenas
para ser didáticos, já que as substâncias são distintas e, portanto,
ensejariam alíquotas distintas também da CFEM, mas nessa
simulação usaremos alíquotas de 3% para todos os produtos, em
coerência com a proposta que faremos ao final.

Hipoteticamente, no caso da extração do minério de ferro, se a
CFEM fosse calculada à razão de 3%, geraria uma arrecadação de
R$437.000.000,00. Não vou-me ater aos demais exemplos, em razão
de o tempo ter-se exaurido, mas essa simulação nos mostra o quanto
é factível associar a fiscalização de uma e outra receitas.

No cômputo geral, o faturamento bruto das atividades vinculadas à
extração mineral é algo em torno de R$22.528.000.000,00, o que
geraria, em tese, supondo essa alíquota de 3%, R$675.000.000,00 de
arrecadação de CFEM. Salvo engano, pelo que ouvi do Dr. Marco
Antônio, no exercício de 2007 a arrecadação da CFEM, no Brasil, foi
de R$548.000.000,00. Essa mudança de critério de faturamento bruto
e uma pequena calibragem no percentual geraria um resultado
extremamente satisfatório, tanto para o Estado quanto para os
Municípios.

Ainda em relação à fiscalização, ressalto a tese defendida pelo
Estado do Pará, que não foi levada adiante, mas é importante refletir
sobre o tema. O Estado do Pará defende a possibilidade de
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fiscalização comum da CFEM, sem mudar uma vírgula do texto da
Constituição, ou de qualquer lei federal, ou outro instrumento
normativo, fazendo uso do inciso XI do art. 23 da Constituição
Federal, que diz: “É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos
e minerais em seus territórios”. Em razão disso, o Estado do Pará
editou uma lei estadual atribuindo poderes de fiscalização e cobrança.
Infelizmente, talvez o tenha feito de forma atabalhoada, gerando
cobrança em duplicidade em relação àquela que o DNPM já havia
efetuado. Assim, a questão encontrou óbices operacionais.

O pano de fundo da idéia parece-nos muito interessante e, no meu
entendimento, está de acordo com o que foi pontuado pelo Deputado
Vítor Penido, quando afirma que a participação maior dos Estados na
arrecadação da CFEM poderá viabilizar a alocação de esforço, com a
máquina fiscal muito mais pulverizada, muito mais capilarizada e
preparada para acompanhar e fiscalizar essa receita.

É importante destacar a existência de um convênio com os
Municípios mineradores, celebrado no âmbito da Amig, com validade
até 24 de março de 2009, que prevê intercâmbio de dados, desde que
observado o sigilo fiscal. Infelizmente, na prática, esse convênio foi
pouco utilizado. Talvez, no contexto deste seminário possamos
resgatar sua efetiva aplicação.

Faltam apenas dois “slides”. Peço licença à Presidência para
concluir. Como mencionei no início, a autonomia financeira do ente
federativo une duas questões fundamentais, ou seja, as receitas
originárias e as receitas derivadas, os “royalties” e os tributos,
levando-nos necessariamente a uma reflexão em torno de algo muito
importante: a Proposta de Emenda à Constituição nº 233/2008, que
trata da reforma tributária e que tramita na Câmara dos Deputados.

Em relação ao ICMS, temos uma preocupação muito grande.
Embora a proposta de emenda à Constituição remeta à lei
complementar disciplinar, regime de não-cumulatividade do imposto,
nas conversas que temos tido com o governo federal, o desenho que
nos é apresentado em relação ao ICMS é o que prevê créditos
irrestritos do imposto, em relação a bens alheios à atividade-fim do
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contribuinte, em relação a operações isentas ou não-tributárias, seja
na entrada isenta, cuja saída é tributada, seja na entrada tributada,
cuja saída é isenta. Ou seja, nos dois parâmetros haveria de ser
reconhecido o crédito de imposto. Mesmo quando a entrada fosse
isenta, haveria um sistema de crédito presumido, ou alguma coisa que
o valha, e ainda o encurtamento do prazo para créditos de ativo
permanente em oito meses. São os aspectos que mais nos
preocupam.

A estimativa de impacto negativo na arrecadação do ICMS é de
R$8.000.000.000,00 por ano. Obviamente, isso tem reflexo para os
Municípios que participam com 25% desse total. Então, o impacto nos
Municípios, por via reflexa, seria da ordem de R$2.000.000.000,00 por
ano. Como medida para atenuar esse impacto, Minas Gerais e outros
Estados, mesmo no âmbito do colegiado que reúne o conjunto dos
Estados, o Confaz, apresentaram à Câmara Federal emendas que
tratam não apenas de corrigir algumas distorções na proposta de
emenda à Constituição da reforma tributária, em relação ao ICMS,
mas também propondo alterações em relação aos “royalties”, não
apenas do minério como também das três substâncias sobre as quais
os “royalties” incidem. Quais seriam essas propostas?

Primeiro, padronizar a incidência sobre o faturamento bruto, também
com a possibilidade de utilização das “commodities” no mercado
internacional, cujos valores são facilmente verificáveis. Basta abrir o
“Valor Econômico” e outros jornais econômicos para termos a cotação
no mercado internacional. Antevendo uma possibilidade de incidir
sobre o faturamento bruto, eventualmente alguma prática de
subfaturamento poderia ser atenuada com a utilização de um
parâmetro mínimo lastreado no valor de mercado, decorrente da
cotação internacional dessas “commodities”, e com o estabelecimento
de percentuais idênticos a incidir sobre as substâncias,
independentemente de se tratar de recursos minerais, de recursos
hidricos ou de petróleo.

Este é o último “slide”. E ainda uma mudança que entendemos
importante e, para nossa felicidade, já cogitada pelo Deputado Vitor
Penido, queremos, sim, a competência, expressa na Constituição,
para fiscalizar e cobrar os “royalties” tanto para Estados quanto para
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Municípios. Não queremos fazer uso da tese do Estado do Pará, que,
por via indireta, interpreta o art. 23, inciso II. Queremos,
expressamente, no Texto Constitucional, já que 65% da receita vai
para os Municípios, 23% para os Estados. Portanto, queremos alocar
toda a máquina fiscal do Estado para fiscalizar e cobrar essa receita,
mas que essa competência seja direta, e não por via indireta mediante
convênios. Obrigado pela paciência com que me ouviram.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

Palavras do Sr. Marcelo Mendo Gomes de Souza
Prezados Deputados Federais Zé Fernando e Vitor Penido, que,

infelizmente, tiveram de ausentar-se, mas deixaram para nós algumas
mensagens bem importantes; Dr. Marco Antônio Valadares, eminente
Diretor de Fiscalização do DNPM, aqui representando seu Diretor-
Geral, Dr. Miguel Néri; Dr. Ricardo Luiz Oliveira Souza, Coordenador
de Política Tributária da Secretaria de Fazenda, que muito facilitará
minha apresentação porque expôs com mestria a questão do sistema
federativo, da autonomia financeira; tentarei restringir-me a pontos
que não foram tratados até agora, o que combinei com a Dra. Priscila,
a quem cumprimento, assim como ao Dr. Waldir Salvador Silva,
Presidente da Amig, que compõe esta Mesa; o querido Dr. Celso
Cotta e o Dr. Paulo Camillo Penna, Presidente do Instituto Brasileiro
de Mineração, que me convidou para expor, na condição de consultor
jurídico do Ibram, nossas ponderações a respeito do tema “Sistema
federativo e legislação sobre mineração, política tributária e
‘royalties’”. Tentarei ser o mais conciso possível, embora quem me
conhece saiba que isso é difícil para minha família, pois somos
pessoas que falam bastante. Deixaremos para o debate algumas
situações especiais.

Como o Dr. Ricardo falou sobre o sistema federativo de forma muito
própria, gostaria apenas de relembrar que o art. 22 da Constituição diz
que compete privativamente à União legislar sobre energia, jazidas,
minas, outros recursos minerais e metalurgia. Essa modalidade de
competência estabelece matérias reservadas à disciplina normativa de
determinado ente da Federação. Independentemente da discussão do
art. 23, da competência comum aqui levantada - a Dra. Priscila disse
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que destacará esse tema em sua exposição -, tratarei do sistema
federativo, lembrando apenas esse dispositivo constitucional. Na
verdade, o regime constitucional em vigor dá tratamento isonômico
muito semelhante ao aproveitamento do recurso mineral e do
potencial hidráulico. Todos nós também compreendemos o petróleo
como recurso mineral, embora a Constituição tenha dado à pesquisa e
à lavra de petróleo, como veremos mais adiante, condição de
monopólio da União, como o fez em relação aos minerais nucleares.

Queria destacar que, no regime constitucional, há quatro situações
idênticas para esse aproveitamento. Primeiro, o recurso mineral ou o
potencial hidráulico é um bem da União, portanto, bem público.
Segundo, a propriedade desse bem é considerada propriedade
distinta do solo desde a Constituição de 1934 e recepcionada pela
Constituição de 1988. Terceiro, no caso de recursos minerais, o
aproveitamento é feito mediante autorização e concessão da União.
Embora a legislação do setor de petróleo tenha evoluído um pouco
nesse sentido, esse não foi o tratamento dispensado
constitucionalmente ao setor de petróleo, ou seja, o petróleo sempre
foi tratado como monopólio da União, como tantos minerais nucleares.
Essa é uma diferença importante, existente no art. 176 da
Constituição. Queria fazer essa observação. Em último lugar,
conforme o final do “caput” do art. 176, o produto da lavra é de
propriedade do concessionário. O que isso significa? Hoje, há um
regime jurídico para pesquisa e lavra de substâncias minerais
baseado em premissas estabelecidas pelos arts. 20 e 176 da
Constituição da República. Primeira premissa: domínio da União sobre
os recursos minerais e do concessionário sobre o produto da lavra.
Segunda premissa: separação jurídica entre a propriedade dos
recursos minerais e a do imóvel onde se encontram, assegurada a
participação também no resultado da lavra aos seus superficiários.
Terceira: exploração e aproveitamento, mediante autorização e
concessão da União por brasileiros ou empresas constituídas sob leis
brasileiras.

Bem pertencente à União: propriedade da União sobre os recursos
minerais, como disse, e monopólio da União sobre pesquisa e lavra de
petróleo, gás natural, hidrocarbonetos fluidos, minérios e minerais
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nucleares. Legislação e Código de Mineração. Não é possível falar
sobre todo o código em curto tempo. Queria apenas lembrar que o
Código de Mineração estabelece algumas premissas legais
relevantes. Definiu como recurso mineral a jazida, que é definida no
art. 4º como a massa individualizada de substância mineral ou fóssil
existente no interior da terra e que forma os recursos minerais no
Brasil. O que pertence à União constitucionalmente, o bem público, é
o recurso mineral. Mina, conforme ainda o art. 4º, inciso I, do Código
de Mineração, significa jazida em lavra. Qual a grande diferença?
Recurso mineral está “in situ”, de acordo com o que a natureza deixou
em território nacional. Esse recurso mineral se transforma
efetivamente em jazida, a partir do momento em que é feito um
trabalho de pesquisa mineral e se verifica economicidade, ou seja, se
dá valor econômico à jazida. É isso o que disciplina o Código de
Mineração.

Então, não adianta ter recurso mineral sem a ele agregar a
característica de um bem que tenha conteúdo econômico. O código de
mineração disciplina o conteúdo econômico em três premissas
básicas: mercado, recurso mineral possível de ser explorado
economicamente, se a localização permite o transporte. Esses são os
elementos para a condição e a configuração ou não de um recurso
mineral com valor econômico em condições de ser aproveitado, o que
lhe garante a natureza de jazida. Esta se transforma em mina apenas
quando estiver em lavra.

O código de mineração define lavra como um conjunto de operações
destinadas ao aproveitamento industrial - palavra muito importante -,
desde a extração da substância mineral até seu beneficiamento, e
define, como partes dessa mina, a jazida em lavra, todas as
benfeitorias e equipamentos para as operações de lavras dentro das
áreas de concessão, servidões de minas, que, segundo o código,
podem ser fora da área da concessão de lavras - fora da área
poligonal - e também os veículos e materiais empregados na lavra.
Essas são as definições legais presentes no código de mineração.

Sobre a questão tributária, o Dr. Ricardo deixou clara a questão do
ICMS. Temos também os tributos federais. Lembro que, com exceção
dos impostos de importação, exportação e de circulação de
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mercadorias e serviços, nenhum outro poderá incidir sobre as
operações relativas a energia elétrica, derivados de petróleo e
minerais do País. Volto ao meu comentário inicial de que estamos
tendo o mesmo tratamento constitucional para esses três tipos de
atividades.

Vou-me dedicar ao tema da CFEM. Como advogado, intérprete da
lei e especificamente como Consultor Jurídico do Ibram, busco, com
base no atual sistema normativo, encontrar soluções para uma
legislação de difícil compreensão, conforme dito com clareza pelos
Drs. Vitor Penido, Zé Fernando, Marco Antônio Valadares, ainda que
de forma indireta, e Ricardo Luiz. Costumo brincar com alguns alunos
apelidando a legislação da CFEM de ornitorrinco jurídico, ou seja,
aquele animal marsupial, que tem uma série de eventos. Isso tem
gerado, principalmente aos mineradores, grande dificuldade para
interpretar a norma, o que é reconhecido praticamente em todos os
âmbitos envolvidos na arrecadação da CFEM. Ressalto que o anterior
Ministro de Minas e Energia fez publicar no “Diário Oficial da União nº
75”, de 19/4/2007, Sessão 2, pág. 25, a Portaria nº 60, de 18/4/2007,
ou seja, há mais de um ano, considerando a necessidade de revisão
dos dispositivos concernentes à CFEM.

Criou um grupo de trabalho exatamente para elaborar proposições
acerca do marco regulatório e dos procedimentos específicos
inerentes à metodologia de cálculo da CFEM. O próprio Dr. Marco
Antônio, presente, terminou sua apresentação dizendo que o DNPM
está fazendo uma proposta de revisão do Decreto nº 1, o que já
demonstra a grande dificuldade que o DNPM, como agente
fiscalizador e arrecadador junto aos Estados, tem, aliás, em relação à
verificação desse problema do procedimento.

O Decreto Federal nº 1, venhamos e convenhamos, deixa realmente
interpretações muito duvidosas e foi um ato do Poder Executivo, do
Presidente da República. Faço uma ponderação: discordo um pouco
do Dr. Marco Antônio no tocante à competência do DNPM, que foi
fixada pela lei que transformou o órgão em autarquia. De acordo com
essa competência, pode o DNPM baixar norma sobre fiscalização e
arrecadação da CFEM, mas não sobre forma de cálculo, que deve
estar alinhada aos dispositivos legais e hierarquicamente superiores.
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Talvez - ou com toda a certeza - isso venha levando a discussão ao
Poder Judiciário, por iniciativa das empresas que pretendem e querem
executar sua atividade de mineração de acordo com as determinações
legais. Interessa ao empresário é a segurança jurídica de saber
quanto custa seu projeto, qual será o elemento e qual a regra do jogo
internacional. Tratamos de uma “commodity” que hoje é colocada no
mercado externo, uma “commodity” de cunho mundial, mas temos de
lembrar que mineração é, sim, uma atividade que envolve
aproveitamento de vários recursos minerais com peculiaridades
distintas.

Daí faço um comentário que se refere à dificuldade de entendimento
que nós, operadores do direito, temos ao interpretar os dispositivos
constitucionais. Observemos o art. 20, que diz que são bens da União
- e lembrei isso antes - os recursos minerais, e o § 1º, que diz que “é
assegurada, nos termos da lei” - ou seja, remeteu-se a questão à
legislação infraconstitucional -, “aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União,
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros
recursos minerais”(...) “ou compensação financeira por essa
exploração”.

Vejam que interessante: se temos um tratamento constitucional que
aborda, de forma igualitária, essas três formas de aproveitamento, por
que elas sempre são disciplinadas diferentemente, como se vê na
legislação que aí veio? Isso é percebido já nessa lei
infraconstitucional, a Lei Federal nº 7.990, de 28/12/89, e este que vos
fala já participava como consultor do Ibram, desde aquela ocasião,
antes da Constituição, e acompanhou, como disse o Dr. Vítor Penido,
junto ao meu querido pai, Dr. José Mendo Mizael de Souza, essa
evolução na Câmara dos Deputados, no Congresso e na Assembléia
Nacional Constituinte. O Crispim, que está presente, também esteve
lá conosco. A compensação financeira do recurso mineral foi criada no
art. 6º, mas, nessa legislação, as do petróleo e do potencial de energia
elétrica foram tratadas de formas diferenciadas, porque essas
atividades econômicas têm peculiaridades extremamente diferentes. É
interessante que a mineração sempre tenha sido tratada como “outros
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recursos minerais”. O petróleo sempre teve um tratamento legislativo
diferenciado; o recurso elétrico, outro tratamento; e os minerais
ficaram sempre como “outros recursos minerais”. O nosso Ministério
das Minas e Energia, com o devido respeito, sempre tratou mais de
energia que de minas, embora estejamos em um Estado minerador, e
isso é uma realidade contundente para o setor, que deve ser
percebida com muita tranqüilidade. Também devemos perceber que
isso é uma oportunidade gigantesca que temos de, no momento em
que a mineração mundial encontra-se no estágio em que está,
fazermos, sim, uma legislação adequada, atendendo ao clamor de
toda a sociedade e dos agentes que militam nessa área.

Volto a repetir que temos uma lei que tratou diferenciadamente as
três compensações financeiras; que houve uma evolução clara na
questão do petróleo e da energia; e que temos um código de
mineração que consiste em uma legislação sobre isso. Naquela
época, em um movimento capitaneado pelos membros do Congresso
Nacional, foi registrado, nos anais do Congresso, que a Lei Federal nº
7.990 não era a melhor, mas era necessária para aquele momento do
País. Quando uma lei já sai do Congresso Nacional sob a afirmação -
feita pelo próprios legisladores que a elaboraram - de que não é boa,
imaginem a conseqüência disso no mundo jurídico. A Lei Federal nº
8.001 é um complemento à de nº 7.990 no que se refere ao conceito
de faturamento líquido, que já deveria estar nela e que gera todas
essas distorções. A compreensão quanto ao que é o faturamento
líquido tem gerado toda essa situação. Hoje, como advogados e
operadores do direito, temos um conceito comum a todos da área:
decisão judicial não se discute, cumpre-se. A norma legislativa foi
posta, e hoje em dia não podemos discutir essa tese doutrinária com
ninguém. Podemos até estudar o tempo e tentar compreender o que
está acontecendo, mas temos o Recurso Extraordinário nº 228.800,
cujo relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, que é mineiro e, talvez
por isso, seja um conhecedor da atividade minerária. Ele disse, na sua
ementa, que o acórdão baliza o entendimento sobre a questão da
CFEM no País. Esse foi o julgamento dado pela Corte Superior. O
Supremo disse que prestação pecuniária compulsória instituída por lei
não é necessariamente um tributo de participação nos resultados ou



993

na compensação financeira prevista no art. 20, § 1º, da Constituição
Federal, configurando-se como receita patrimonial. O Supremo disse,
em primeiro lugar, que é receita patrimonial e que não é tributo. Houve
uma série de discussões, dos idos de 1991 para cá, a respeito de
tributos. Em segundo lugar, o Supremo decidiu que essa obrigação
instituída pela Lei Federal nº 7.990, sob o título de Compensação
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, não corresponde
ao modelo constitucional respectivo, que não comportaria como tal a
sua incidência sobre o faturamento da empresa. O Ministro disse
claramente que, se fosse compensação financeira, seria
recomposição por uma perda, o que não é. Ele disse que isso é, na
realidade, uma participação no resultado da exploração, mas é
constitucional porque o próprio § 1º do art. 20 também deu uma
alternativa relativa à participação do produto da exploração dos
aludidos recursos minerais. E, num esforço de hermenêutica, o
Ministro conclui, ao final do seu acórdão, que não importa o nome
jurídico dado à exação, porque o Código Tributário Nacional diz que
isso não importa para a questão de exação de tributos.

Então, retornamos à questão do ornitorrinco jurídico. Estamos dando
uma norma de interpretação ligada à esfera tributária para algo que
não é tributo, ou seja, temos base de cálculo, posse de incidência,
alíquota, fator e uma série de situações que mostram a dificuldade
dessa legislação. A Corte Suprema decidiu que a CFEM não é
compensação financeira, mas, sim, a verdadeira participação no
resultado da exploração, porque incide sobre o bem pertencente ao
concessionário do produto mineral, e não, sobre o recurso mineral “in
situ”, ou seja, embora seja uma receita patrimonial, criou-se essa
situação contraditória, pois se está pagando sobre um bem
pertencente ao minerador - o produto mineral -, e não, sobre o produto
pertencente à União, o que configuraria essa condição de receita
originária: o recurso mineral “in situ”, para o qual houve uma série de
investimentos e que é a base mundial dos investimentos em
mineração.

A maioria das pessoas presentes sabe que a média mundial entre o
início dos trabalhos de pesquisa e a operação da lavra é da ordem de
15 anos.
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Fecho minha exposição com o seguinte comentário: os valores
econômicos do recurso mineral e do produto da lavra são diferentes,
porque o concessionário arca com todos os custos de pesquisa para
definição, avaliação e determinação da exeqüibilidade do
aproveitamento econômico da jazida, bem como os relativos aos
conjuntos de operações coordenadas para o aproveitamento da lavra,
desde a extração de substâncias minerais úteis até seu
beneficiamento. A partir daí, se não é boa, como muitos o disseram, a
legislação tem necessariamente de ser mudada. E esta é uma casa
legislativa, que, certamente, pode contribuir para que isso aconteça
com muita sabedoria e com ampla discussão. As partes agentes
podem, sim, contribuir com os elementos necessários para tal.

No final do ano passado, o nosso Presidente, Dr. Paulo Camillo
Vargas Penna, membro desta Mesa, publicou no jornal do Ibram os
resultados, em termos mundiais, de um estudo que foi contratado
junto à consultoria Ernest Young. A manchete do jornal diz: “O Ibram
comprova que o Brasil coloca a maior carga tributária em relação a
seus concorrentes internacionais de mineração”. Nesse estudo,
elementos foram apresentados, e o Ibram chegou à conclusão de que
não pode isolar a discussão da CFEM dos tributos da mineração. Daí
a importância deste painel em que estamos tratando o assunto, como
o Dr. Ricardo bem lembrou, de forma sistêmica e generalizada. Não
pensaremos em aumentar a CFEM sem pensarmos em tributação.
Atualmente, é mais do que sabido pelos senhores, agentes que são,
que a tributação é fundamental no fomento das atividades econômicas
e sociais no Brasil. A legislação que vier a ser criada para corrigir essa
distorção de 20 anos, certamente, será fundamental para o sucesso
na cobrança e na arrecadação da CFEM. Se nos restringirmos a
discutir o assunto perante o Poder Judiciário, ficaremos anos e anos
numa discussão tormentosa que não é positiva para nenhum dos
agentes envolvidos.

Era essa a mensagem que tinha a lhes passar. O Dr. Paulo Camillo
está à disposição dos senhores para, durante o debate, esclarecer
dúvidas em relação aos estudos econômicos. Não tratarei disso,
porque não é o meu tema. Agradeço a oportunidade que a Casa nos
dá e, sobretudo, a paciência do Deputado Doutor Viana por ter-me
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ouvido um pouco mais. São palavras do Riobaldo, de Guimarães
Rosa: “Sei que nada sei”. São minhas as palavras: sobre a CFEM,
nada sei; apenas tento estudá-la e compreendê-la um pouco mais.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

Palavras da Sra. Priscila Ramos Netto Viana
Bom dia a todos. Cumprimento especialmente o Deputado Doutor

Viana, que, assim como o Presidente da Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho, foi um ator muito importante para a realização deste
seminário. Os dois tiveram a visão da importância desse tema para a
mineração brasileira.

Vários dos que me precederam enfocaram o problema da legislação
minerária: as omissões, as falhas, as lacunas e a atecnia com que foi
construída. Realmente, tudo isso dificulta, tanto para os Municípios,
Estado e União quanto para as empresas e concessionárias dos
direitos minerários, a aplicação dessa legislação.

Entendo que os fatores que contribuíram para essa dificuldade
legislativa são basicamente os seguintes: em primeiro lugar, a base
legislativa foi produzida, em grande parte, de acordo com uma ordem
constitucional não mais vigente. O maior exemplo disso é o Código de
Mineração. Em segundo, todas as leis que o alteraram posteriormente
não o fizeram de acordo com o que propõe a Constituição Federal. A
inexistência patente, aqui ressaltada por todos, de uma política
nacional de mineração é um fator importante. Não falta somente a
política federal, pois esta deve envolver todos os entes federados. A
questão minerária, conforme bem salientada pelo Dr. Marcelo, sempre
foi subvalorizada tanto pela União quanto pelos Estados e Municípios.
Exemplo disso é um seminário ocorrido nesta Casa, há 20 anos, no
dia 7/12/88, chamado “Simpósio Política Mineral”, quando se
discutiram as recentes alterações promovidas pela Constituição
Federal e como deveriam ser tratadas no texto da Constituição
Estadual. Há 20 anos, discute-se a mesma coisa e nada foi
substancialmente alterado.

Outro fator relevante é a interlocução insatisfatória entre a legislação
ambiental e a legislação minerária. Isso ocorre porque os órgãos não
têm uma atuação conjunta. Muito embora seja prevista, ela não ocorre
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de forma satisfatória na prática, gerando problemas de ordem
administrativa e operacional, tanto no momento do licenciamento
ambiental quanto no momento de se fiscalizarem as atividades
mineradoras.

Não vou falar da CFEM tanto quanto o Dr. Marco Antônio e o Dr.
Marcelo, mas vou citá-la a título de exemplificação de uma legislação
que realmente merece ser revista e tratada com a importância que lhe
atribuiu a Constituição Federal. São muitas as dúvidas a respeito da
CFEM e as incertezas provocadas, no meu entendimento, pelo
tratamento infraconstitucional que o legislador deu à questão. O
problema não está na legislação federal, mas nas legislações
ordinárias. Exemplo disso é a questão da natureza jurídica. Há
aqueles que defendem que ela é tributo, outros que é preço público ou
patrimonial originária.

Quanto à questão do prazo prescricional, existem mais três teses
sobre o assunto. Elas falam da imprescritibilidade da CFEM, da
prescritibilidade de acordo com o Código Civil e da aplicação
analógica do Decreto nº 20.310, de 1932. A atipicidade terminológica,
como bem salientou o Dr. Marcelo, foi ressaltada no recurso
extraordinário do Supremo Tribunal Federal, que definiu a natureza
jurídica da CFEM. A base de cálculo e o fator gerador são
terminologias típicas de institutos tributários, mas são utilizados na
legislação ordinária da CFEM. Na base de cálculo, encontram-se os
maiores problemas, como o Dr. Marcelo já ressaltou. Para mim, um
grande ponto que muitas vezes é esquecido é a desvinculação entre
CFEM, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. As pessoas se
esquecem por que a CFEM foi criada e a tratam como uma mera
receita, assemelhando-a à natureza tributária, o que não é verdade,
pois a razão nada tem a ver com mais um mero ingresso de recursos
financeiros nos cofres do Estado. O que podemos fazer para alterar
esse panorama?

Diante de tantas dificuldades, pensamos que pode se tornar difícil, a
curto prazo, alteração nessa legislação satisfatória para todos os
entes envolvidos no processo. A importância deste seminário é
promover essa discussão ampla entre os atores envolvidos.
Precisamos buscar uma mudança de paradigma para o tratamento da
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questão minerária no Estado de Minas Gerais e no País. Acho que o
correto não é aguardar a alteração e o aperfeiçoamento da legislação
federal nem esperar que os órgãos federais, muito embora já tenham
avançado muito, estruturem-se adequadamente para tal. Podemos
diminuir a importância da mineração encarando-a apenas como mais
uma atividade econômica, e não como eixo fundamental do
desenvolvimento econômico e social do País.

Muito embora essas mudanças se anunciem, conforme foi
explicitado ontem pelo Prof. Cláudio Scliar e hoje pelo Dr. Marco
Antônio e pelo Dr. Ricardo, como a recente aprovação do Estatuto do
Garimpeiro, que foi sancionado pelo Presidente da República no dia
3/6/2008, muito embora se perceba um grande movimento na
imprensa, nas Casas Legislativas e nos Poderes Executivos, que
estão, pelo menos agora, discutindo essa questão, entendemos que
isso ainda não é suficiente para trazer a segurança jurídica e os
benefícios de que todos precisam.

Qual seria a proposta da Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais? Propõe-se uma atuação imediata, mais concreta, com
a utilização de um instrumento que vem sendo subutilizado há muito
tempo por todos os entes federativos. Qual é esse instrumento? No
meu entendimento, temos na Constituição Federal e na Constituição
do Estado de Minas Gerais um arcabouço legal para desenvolvermos
o que chamamos de vontade do povo brasileiro no tocante aos
recursos minerais. A Constituição Federal e a Constituição Estadual
constituem a expressão da vontade do povo brasileiro. A Assembléia
Nacional Constituinte foi criada com essa finalidade. Ali foram
reunidas as expectativas e os anseios de toda a população brasileira.
O texto produzido tem de ser levado em consideração. Devemos partir
dele para tratarmos a questão minerária, não podemos fazer isso a
partir de uma lei ordinária, de um decreto ou de uma instrução
normativa.

Qual é a vontade constitucional no que se refere aos recursos
minerais? Não farei a leitura dos textos da Constituição, porque todos
vocês, ou pelo menos a maioria, os conhecem. Vou traçar a
ambiência constitucional que me permite defender a tese que irei
propor em seguida. O Brasil é uma República Federativa pautada pela
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autonomia entre os entes federados. Essa autonomia significa
atuações e competências bem definidas no Texto Constitucional. A
Constituição do Estado, como podem ver, repete esse preceito. Não
poderia ser diferente porque o sistema federativo é uma cláusula
pétrea da nossa Constituição, ou seja, não pode ser alterada. O
sistema federativo é o primeiro ambiente favorável para que as
mudanças tão esperadas possam ocorrer.

A Constituição estabeleceu claramente que os recursos minerais
são propriedade da União. Estabeleceu também que a União tem
competência legislativa privativa para tratar desse assunto. É
importante destacarmos isso porque os recursos minerais são
considerados bens da União. Compete à União legislar sobre eles. Em
que sentido? Disciplinar os regimes de aproveitamento, disciplinar a
concessão de títulos minerários, disciplinar em que área se pode
minerar ou lavrar. Nisso se traduz a competência privativa de legislar
sobre minas e jazidas.

Assegurou ainda a CFEM à União, aos Estados e aos Municípios.
Foi criada justamente para compensar as eventuais perdas
decorrentes da atividade minerária. Como muito bem disse o
Deputado Vítor Penido, embora seja uma atividade que proporciona
um grande desenvolvimento econômico à região onde se desenvolve -
isso é indiscutível -, não podemos esquecer os danos ambientais e
sociais que provoca.

Existe agora, nesse ponto em que focarei mais a minha palestra, a
competência material da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para proteger o meio ambiente, em primeiro lugar. Em
segundo lugar, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisas e a exploração de recursos hídricos e minerais
em seus territórios. Falaremos mais sobre essa competência daqui a
pouco.

São atribuídas aos Municípios as competências legislativas para
suplementar ou disciplinar em relação a algumas matérias de
interesse comum, como a defesa do solo e dos recursos naturais, a
proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Ao Município
ainda foi dada a competência de legislar sobre assuntos de interesse
local, além de suplementar a legislação federal e a estadual no que
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couber.
A nossa Constituição também prevê uma ordem econômica baseada

na livre iniciativa, que deverá observar diversos princípios, como a
existência digna, a justiça social, a defesa do meio ambiente e o livre
exercício de qualquer atividade econômica, respeitados os limites
impostos pela própria Constituição Federal. E a atividade mineradora
é uma dessas atividades, uma vez que ocorre somente mediante a
concessão da União. Para que essa concessão possa ocorrer, terão
de ser cumpridos diversos requisitos estabelecidos na lei federal.

Há ainda o direito maior ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Não podemos esquecer-nos desse ponto, pois a questão
da mineração está diretamente ligada à proteção do meio ambiente,
tanto assim que o texto da Constituição Federal disciplinou
especificamente no § 2º do art. 225 as empresas exploradoras de
recursos minerais. Acredito que não foi à toa que esse texto foi
inserido na nossa Constituição.

Estabeleceu-se ainda que aquele que explorasse os recursos
minerais ficaria obrigado a recuperar o ambiente degradado. Isso foi
um grande avanço.

Passaremos à Constituição do Estado, que disciplina
especificamente que parte dos recursos recebidos pelo Estado a título
de CFEM seriam empregados no desenvolvimento e na proteção do
meio ambiente.

O Estado de Minas Gerais avançou um pouco e previu em seu Texto
Constitucional a política minerária. Atribuo essa previsão a esse
simpósio realizado há 20 anos nesta Casa, em que foi discutida a
importância de o Estado de Minas Gerais disciplinar a questão
minerária em seu território. Naquela ocasião, de acordo com os anais
desse simpósio, que examinei ontem, chegou-se a dizer que o nosso
Estado deveria ser um exemplo para todo o País em virtude da sua
pujança e importância econômica na questão minerária. Infelizmente,
não temos sido um bom exemplo, pois estamos inertes e ainda não
conseguimos implementar todos os dispositivos previstos na
Constituição do Estado.

Foi prevista uma política hídrica e minerária. Já há uma legislação
estadual que disciplina a política de recursos hídricos, mas nada foi
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feito a respeito da questão minerária.
Há a previsão da criação do sistema estadual de gerenciamento dos

recursos minerais. De acordo com os seus preceitos, podemos
destacar a adoção de instrumentos de controle dos direitos de
pesquisa e de exploração dos recursos minerais e energéticos, mas
isso não tem acontecido. Há também outros preceitos, que não citarei
para que possamos passar à parte mais substancial desta exposição.

Na Constituição do Estado está previsto que ele assistirá, de modo
especial, aos Municípios onde são desenvolvidas atividades
mineradoras, buscando garantir a permanência do seu
desenvolvimento socioeconômico, pois as comunidades que convivem
com a atividade minerária têm de estar preparadas para viver, no
futuro próximo, sem o minério. Essa é uma grande responsabilidade.

O Estado ainda fala sobre um plano de integração e assistência aos
Municípios mineradores, cuja existência desconheço até o presente
momento.

Fala-se ainda sobre a criação de um fundo de exaustão e
assistência aos Municípios mineradores, justamente para fazer face
às dificuldades econômicas e sociais que advirão após a finitude do
recurso mineral.

Partindo dessa ambiência constitucional favorável - e bem nítida no
meu entendimento, a Constituição não tem dupla interpretação; é um
texto claro e deve pautar todas as nossas atuações -, apresentarei
agora a vocês os limites e características da competência comum que
Estados e Municípios têm para acompanhar, registrar e fiscalizar a
exploração de recursos minerais. Para a Amig, é um dispositivo que
depende apenas da vontade política para ser implementado. Alguns
entes já o fizeram, com algumas falhas, é verdade, mas saíram na
frente nesse propósito. Vocês terão oportunidade de saber quais são
esses entes e de que forma eles disciplinaram essa competência.

Tenho de definir a competência comum, de acordo com José Afonso
da Silva - quem é da área jurídica sabe que é um dos maiores
constitucionalistas do País. É a faculdade de legislar ou praticar certos
atos, em determinada esfera, juntamente e em pé de igualdade,
consistindo, pois, num campo de atuação comum às várias entidades,
sem que o exercício de uma venha a excluir a competência da outra.
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Isso significa que não existe hierarquia na atuação das diferentes
administrações públicas no exercício de sua competência comum.

É óbvio que ela encontra limites, sim, nas competências legislativas
privativas definidas na própria Constituição. Mas isso não é razão
suficiente para negar-lhe vigência e aplicação imediata. Vou listar
agora os limites e as características do exercício dessa competência
comum, no entendimento da Amig. Em primeiro lugar, ela representa
a efetiva aplicação do federalismo cooperativo, que permeia todo o
texto da Constituição Federal e também da Constituição do Estado.
Na verdade, é a previsão de que todos os entes atuarão somando
esforços pela consecução de um interesse comum, o bem maior, que
é a realização dos princípios e valores nele previstos. Em segundo
lugar, é claro que essa competência, no seu exercício, não poderá
criar normas sobre minas e jazidas, regimes de aproveitamento dos
recursos minerais, processo administrativo a ser observado na
concessão minerária ou cobrar e arrecadar a CFEM. Esse é um ponto
correto, e mais à frente comentaremos esse aspecto quando falarmos
da legislação do Pará. Mas ela deve - e é mais do que um poder, é um
dever e tem de ser cumprido porque está na Constituição - verificar a
obediência a essas normas nos limites do interesse local, no caso dos
Municípios, e do interesse regional, no caso dos Estados. Ela
representa o exercício de deveres e direitos previstos na Constituição,
quais sejam zelar pela proteção ao meio ambiente, zelar pela
legalidade da concessão, ou seja, zelar pelo adequado emprego de
um bem público que pertence à União e, em última instância, a toda a
sociedade. E tem o direito também de ter assegurada a participação
no resultado da exploração, a polêmica CFEM. Então, no exercício
desse direito e no cumprimento desses deveres é que essa
competência deve ser exercitada.

Outro aspecto é que ela não se vincula à prévia existência de lei
complementar. Muitos defendem que o exercício das competências
comuns, em virtude do disposto no parágrafo único do mesmo art. 23,
só poderia se dar através da edição de uma lei complementar. No
entanto, várias dessas competências já são exercidas há muitos anos
por todos os entes, a exemplo da preservação do meio ambiente, da
questão da assistência social e da saúde. Só na questão minerária ela
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ainda não foi implementada. Sinceramente, não consigo ver a
diferença desse inciso em relação aos demais constantes no mesmo
artigo. Ela se concretiza através do exercício do poder de polícia,
porque é uma competência administrativa, de atuação. Logo, tenho de
ter o poder de fiscalizar a atividade e de penalizar em caso de não-
cumprimento. Ela respeita o princípio da livre iniciativa, isso é óbvio,
pois os princípios e valores constitucionais não são hierarquicamente
colocados no Texto Constitucional. Eles têm de ser harmonizados e
levados em consideração em toda a iniciativa legislativa. Só que ela
não pode esquecer das normas específicas a que estão sujeitas as
concessionárias que exploram os recursos minerais. Esses limites
estão estabelecidos na própria Constituição Federal, e não em lei
ordinária, instrução normativa ou decreto.

Agora, vocês vão me perguntar de que forma podemos exercer essa
competência. Ela tem vários limites, poucas restrições, mas
conseguimos definir a sua aplicação nos termos exatos da
Constituição Federal. Os Estados e os Municípios, pautados nessa
previsão, podem exigir documentos relativos à exploração, volume de
extração, comercialização, pagamento de CFEM e outros. Se têm
dever de acompanhar e registrar a exploração de recursos minerais, é
óbvio que podem pedir documentos para saber o que está
acontecendo no seu subsolo. Podem fazer exigência de documentos
que comprovem o cumprimento da legislação minerária, seja ela
ambiental, de posturas e urbanismo, nos níveis federal, estadual e
municipal. Não me interessa uma empresa mineradora que funcione,
por exemplo, sem cumprir a legislação ambiental, porque, dessa
forma, não estaremos garantindo o desenvolvimento sustentável da
minha comunidade. Temos de sopesar todos os interesses envolvidos
e optar pelo atendimento mais amplo dos anseios da sociedade
brasileira. Podemos estabelecer penalidades pelo não-atendimento a
essas exigências. Temos apenas de tomar cuidado para que essas
penalidades não estejam previstas em outro regramento legal, sob
pena de fazermos incidir duas penas sobre um mesmo fato. Essa
questão que chamamos de “bis in idem” no direito, é admitida de
forma excepcional, e a legislação ambiental é um exemplo disso.

Estou defendendo a competência constitucional de cada ente
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fiscalizar a exploração de recursos minerais em seu território. É óbvio
que se essa competência se desse de forma cooperativa, como
estabelece a Constituição Federal, seria muito mais eficiente e muito
melhor tanto para os órgãos de fiscalização quanto para as empresas
que exploram os recursos minerais. Seria o fortalecimento do
Município, que é onde se exerce efetivamente a extração e onde
podemos acompanhar o que acontece. O Estado e a União não
conseguem acompanhar, 24 horas por dia, o que está acontecendo na
região em que ocorre a exploração. Por isso, é muito importante o
papel dos Municípios nessa cooperação.

Além dos convênios já propostos, tanto com o DNPM quanto com a
Secretaria de Fazenda, é preciso haver uma atuação conjunta e
concatenada. Hoje, o que vemos é cada um agindo da forma que
acha melhor, não há planejamento nem troca de informações.

Entes que já tomaram essa iniciativa e que são do meu
conhecimento. Pode ser que exista algum que já tenha feito isso, mas
talvez não de forma tão clara como os que citarei aqui. O precursor foi
o Estado de Sergipe, com a Lei nº 5.207, de 2003, que, no meu
entendimento, conseguiu traduzir bem o exercício dessa competência,
mas pecou pela ausência de proporcionalidade na previsão das
sanções pelo descumprimento dessa lei. Temos o já mencionado
Estado do Pará, com a Lei nº 6.710, de 2005, que, além de prever a
competência para acompanhar, registrar e fiscalizar a exploração, foi
mais além: instituiu a possibilidade de cobrança e arrecadação pelo
próprio Estado da CFEM. O problema da lei do Pará, embora seja
louvável essa iniciativa, é que na Lei nº 8.001, de 1990, o legislador
infraconstitucional optou por definir que o pagamento se daria de
forma direta, mas que quem pode legislar sobre esse pagamento é a
União. Se o legislador infraconstitucional mudar a legislação e
determinar que Estados e Municípios podem cobrar diretamente, aí
não haverá problema algum. O problema da lei do Pará é justamente
porque a cobrança direta está disciplinada numa legislação ordinária,
mas, quando a própria legislação ordinária criou o DNPM, estabeleceu
a competência da autarquia para fazer essa cobrança e arrecadação.

Vou falar do instrumento normativo mais importante, que é a lei do
Município de Itabirito, que foi sancionada em dezembro de 2007 e
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sofreu uma alteração em março de 2008. Essa lei reflete os limites, as
características e a forma de exercício dessa competência. Ela não
invade a competência privativa legislativa da União, ela não pretende
elaborar uma competência que é de outro ente. Ela determina os
limites do Município, o que pode fazer, mas já vem trazendo enormes
benefícios. Conseguimos, por exemplo, descobrir uma empresa que
recolhia CFEM para o Ceará e explorava no Município de Itabirito.
Esse procedimento já foi corrigido, e tanto o Estado como o Município
já se beneficiaram com essa lei.

Existem vários outros aspectos na análise da documentação que as
mineradoras nos enviam quanto ao cumprimento dessa lei que vem
fortalecendo o exercício dessa competência comum. É claro que se
deve observar, durante o exame da documentação, se existe um
indício de não-pagamento ou de recolhimento indevido, para acionar o
órgão competente. Isso me permite observar questões relacionadas
ao ICMS. E, acionando o órgão competente, acredito que a
fiscalização já estará direcionada e iremos economizar um grande
tempo, tanto do DNPM quanto do Estado de Minas Gerais. É um
benefício que acontecerá não só para o Município, mas também para
o Estado e para a União.

A minha proposta é que os Municípios e os Estados deixem de ser
meros espectadores do que acontece em seu subsolo e passem, a
partir de agora, a cumprir o que o Texto Constitucional disciplina. É
muito estranho falar que aplicar o que determina a Constituição há 20
anos é novo, mas esse novo tem que se impor porque é isso que dá
segurança jurídica para todos nós envolvidos na questão minerária.
Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de “slides”.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Neste momento, apresentaremos um vídeo sobre

os encontros regionais preparatórios deste seminário. O vídeo exibe
uma mostra das 11 reuniões regionais preparatórias que a Assembléia
promoveu, que elegeram 11 delegados. Encerraremos na manhã da
próxima quinta-feira constituindo uma política minerária para o Estado
de Minas Gerais que será também um reflexo para a política nacional.
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- Procede-se à exibição do vídeo.
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Nesse instante, daremos início à fase dos
debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente nos microfones, mediante
inscrição prévia. Para agilizarmos e organizarmos o debate,
solicitamos que os participantes, ao fazerem uso do microfone, se
identifiquem, sendo objetivos e sucintos, dispensada a formalidade de
saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para
fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as
respostas dos expositores.

Debates
O Sr. Presidente - Inicia-se agora a fase de debates, com a

participação de todos os delegados e de seus questionamentos aos
debatedores da manhã de hoje. Uma pergunta oral de Ibrahim Camilo,
da UFMG. Identifique-se ao microfone. Você terá 3 minutos, no
máximo, para sua pergunta.

O Sr. Ibrahim Camilo - Boa-tarde a todos, aos componentes da
Mesa. Meu nome é Ibrahim. Sou do grupo de estudos em direito
ambiental pela Faculdade de Direito da UFMG. Pertenço ao Núcleo de
Estudos em Direito Ambiental da UFMG - Neda. Minha pergunta é um
pouco mais específica do ponto de vista jurídico e talvez deva ser
direcionada aos consultores e à consultora que se pronunciou por
último. O art. 225 da Constituição Federal - núcleo da proteção
ambiental da Constituição como fundamento de validade da ordem
jurídica -, em seu § 2º, estabelece que aquele que explora os recursos
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com a solução técnica posta pelo órgão competente. A dúvida
cinge-se à seguinte questão: na praxe existe a obrigação de que,
simultaneamente à degradação, imponha-se a recuperação do meio,
ou isso só ocorre após o término das atividades? Por outro lado,
existe um ato normativo especificando essa necessidade e
concomitância da recuperação? Obrigado.

O Sr. Marcelo Mendo Gomes de Souza - A Constituição Federal
instituiu, para a atividade de mineração, a obrigação de recuperar o
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meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica julgada
adequada pelo órgão competente. O sistema normativo em vigor, que
hoje está vinculado a uma atuação conjunta da legislação ambiental e
da legislação minerária, diz que, para o exercício da atividade de
mineração e de lavra, é necessária a licença ambiental. Um dos
requisitos fundamentais para a licença ambiental, já na fase do
licenciamento prévio, seguido pela instalação e operação, é
exatamente conter, no EIA-Rima, no plano de recuperação de área
degradada, essa solução técnica, que será debatida junto ao órgão
ambiental, para que haja o que chamamos de fechamento de mina -
termo que tem sido utilizado, e houve até um seminário recente a
respeito disso - ou encerramento de mina - termo que considero mais
conveniente. O sistema normativo hoje é feito com base num decreto
federal - de cujo número não me lembro - que estabelece, por meio do
plano de recuperação de área degradada, que essa seja submetida
pelo minerador à aprovação do órgão. E essa recuperação deve ser
adaptada no decorrer do desenvolvimento da mina. Modernamente,
temos o caso da Mina de Águas Claras, da MBR, que a Fundação
Estadual do Meio Ambiente fechou - recentemente, houve um
processo de acompanhamento de seu fechamento. Isso foi discutido e
chegou-se a uma conclusão. Percebe-se nitidamente que houve uma
evolução, durante a própria fase de lavra, das construções de
medidas mitigadoras e protetoras da atividade de mineração. Então,
não se espera o final da obra. O ideal, do ponto de vista técnico, é, no
momento em que se conduz a operação de lavra, irem-se tomando
medidas para chegar ao final do aproveitamento da mina, efetivando-
se a alternativa técnica submetida à sociedade por meio dos órgãos
ambientais e por licenciamento e que deverá ser implantada. O que
acontece? Muitas vezes, uma atividade de mineração dura vários
anos, o que precisa ser adaptado, de acordo com as circunstâncias,
no momento do fechamento da mina. Mas hoje, no Brasil, digo-lhe que
temos casos de verdadeiros “benchmarkings” de empresa de
mineração nesse tipo de solução. É algo muito interessante, e estou à
sua disposição para fornecer-lhe exemplos, caso queira.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para responder ao
questionamento, a Dra. Priscila Ramos Netto Viana.
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A Sra. Priscila Ramos Netto Viana - Em relação ao questionamento
que me foi feito, para potencializar e fazer a real reparação das áreas
degradadas pela atividade minerária, temos tentado implementar a
proposta da Amig nos Municípios associados, de forma que a
compensação ambiental prevista pela Lei do Snuc seja efetivamente
realizada na área objeto da degradação. No caso da compensação, o
órgão ambiental do Estado pode definir a área em que será aplicada.
Muitas vezes, por exemplo, há um empreendimento em uma cidade, e
o dinheiro obtido pela compensação é utilizado na criação de uma
RPPN em outra cidade ou de um parque ecológico em uma região
completamente diferente. O que poderia potencializar a recuperação
do meio ambiente em relação à questão minerária seria isso: lutar
para que realmente a compensação seja feita onde ocorre a
exploração.

O Sr. Presidente - O Sr. Paulo Jorge dos Santos disporá de 3
minutos para fazer uma pergunta oral.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Antes de mais nada, gostaria de
dizer que é uma piada afirmar que as mineradoras pagam apenas 2%
ao País, degradando o meio ambiente e favorecendo outros países.
Isso é uma vergonha! Se pagassem 10%, pelo menos, o Brasil seria
outro. Política se faz com trocas de idéias. Lamento muito os
Deputados terem ido embora, após falarem muito. O que levarão a
Brasília deste seminário? Quero fazer um questionamento ao Marcelo.
Do ponto de vista jurídico, o que podemos fazer em relação às
mineradoras, cujos caminhões estão “detonando” as nossas estradas,
sobretudo a BR-040? O direito faz muito em defesa dos seus clientes.
Gostaria de saber o que faz em defesa do ser humano que não é
cliente. Por exemplo, a Serra do Curral está toda furada. Trabalhei na
Comissão de Organização Estadual do Seminário de Meio Ambiente e
pude perceber, nas dez audiências de que participei, que as queixas
em relação às mineradoras são grandes. Cerca de 1% das pessoas
diz que elas geram emprego. Por outro lado, provocam doenças,
degradação, enfim, graves problemas. Qual o ponto de vista jurídico
em relação aos munícipes que vivem no entorno das mineradoras?
Como deve ser feita a compensação, tendo em vista até mesmo a
saúde dessas pessoas?
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para responder ao
questionamento, o Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza.

O Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza - (- Lê:) “Qual é a instância
fiscalizadora da mineração no âmbito estadual? Seria viável a criação
de uma agência reguladora federal e, ao mesmo tempo, a
manutenção de prerrogativas fiscalizadores estaduais?” A pergunta é
do Samuel Correa Duarte, do Instituto Tecsoma, de Paracatu.

A agência fiscalizadora federal é plenamente factível. Há exemplos
concretos na área de petróleo, de combustível, como a Agência
Nacional do Petróleo, que exerce funções regulatórias - daí o nome de
agência reguladora - e fiscalizatórias, em muitos casos,
complementares às atividades de fiscalização exercidas pelo Estado.
Na verdade, há convênios e efetiva atuação conjunta, tanto da
fiscalização estadual - destacando o ICMS e, indiretamente, a
proteção dos direitos do consumidor - como do Ministério Público e da
Agência Nacional do Petróleo. Então, partindo desse exemplo, seria
plenamente viável.

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia o encerramento do
recebimento de perguntas para que possamos encerrar na hora
prevista, uma vez que reiniciaremos os trabalhos às 14 horas. Com a
palavra, para fazer sua pergunta, o Sr. Carlos Cristiano Braga, da
Associação dos Produtores Rurais de São Sebastião da Várzea
Alegre.

O Sr. Carlos Cristiano Braga - Boa-tarde, gostaria que a Dra. Priscila
comentasse as seguintes questões: primeiro, a importância da
participação dos Municípios nas comissões junto ao DNPM, uma vez
que sofrem impacto em seu meio ambiente e na sociedade; segundo,
a CFEM precisa ser revista, pois foi regulamentada há muitos anos.
As leis são oriundas principalmente de usos e costumes. Já se
passaram 20 anos. É preciso revê-la. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Dra. Priscila.
A Sra. Priscila Ramos Netto Viana - O senhor está correto em seu

comentário. A revisão da legislação é de concordância de todos os
atores envolvidos nesse cenário. As leis que disciplinam a CFEM - as
de nºs 7.990 e 8.001 - precisaram de maior aprofundamento e
definição sobre o que pretendia o legislador quando inseriu o § 1º no
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art. 20. Hoje, temos vários tipo de dificuldades na hora de implantar a
legislação, que foi feita logo após a promulgação da Constituição
Federal. Entendo que faltou um pouco de debate sobre o tema no afã
de substituir o imposto único sobre minerais por uma receita que
fizesse face às dificuldades e demandas dos Municípios mineradores.
A alteração da legislação não pode partir apenas dos pontos de vista
governamental ou empresarial. É preciso construir uma proposta em
conjunto, como estamos tentando neste seminário. Participamos do
grupo de estudos para a revisão do marco regulatório da CFEM.
Naquele momento, propôs-se apenas a revisão do Decreto nº 001, e
só revisá-lo não soluciona os problemas da legislação. É preciso uma
alteração mais profunda. Deixo essa crítica ao governo federal.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para fazer seu questionamento,
Wilson Starling Júnior, da Câmara Municipal de João Monlevade,
Sindiextra.

O Sr. Wilson Starling Júnior - Na pessoa do Dr. Viana, cumprimento
os demais integrantes da Mesa. Bom-dia a todos. Meu
questionamento é para a Amig. Primeiro, sabemos que a verba da
CFEM tem limitações de gasto. Essas limitações impedem, entre
outros, que os recursos sejam aplicados no desenvolvimento de
planos e ações para o futuro ou a pós-mineração. Entretanto, o que
discutimos? A maior parte dos Municípios mineiros e brasileiros não
tem poder de investimento, porque os recursos já estão praticamente
comprometidos com as despesas correntes. Sobram menos de 10%
para investimentos no Município. Então, fica aí exatamente a questão
da melhor distribuição de renda com referência ao Estado e à Nação,
que fica com a maior parte da arrecadação. Quem realmente vive os
problemas é quem está no Município, pois sente, a cada dia, o
problema do cidadão. Então, gostaria de deixar a sugestão de que
houvesse algum comentário quanto a essa redistribuição da receita
como um todo, porque o Município acaba pagando o preço por ele, o
Estado e a Nação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, novamente, a Dra. Priscila para,
em nome da Amig, responder à pergunta.

A Sra. Priscila Ramos Netto Viana - Meu caro Juninho, a quem já
conheço de outras oportunidades de discussão, entendo que a
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questão é mais ampla que a distribuição, em termos percentuais de
65% para o Município, 23% para o Estado e 12% para a União. Se
estivesse sendo cumprido o que está na Constituição do Estado, os
Municípios teriam esses benefícios e, de forma direta, haveria a
vinculação de parcela da CFEM para investimento nos Municípios
mineradores. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é
que as limitações sofridas pelos Municípios e pelos Estados na
aplicação da CFEM são, na verdade, apenas para pagamento de
pessoal e dívida efetuada, há alguns anos, com a Lei nº 10.195, de
autarquias federais. Então, posso ainda pagar dívida de autarquia
federal.

Uma outra importante discussão é definir como essa verba deve ser
empregada. Se os Municípios e Estados criassem realmente um fundo
e destinassem percentual da CFEM para o desenvolvimento
sustentável e a diversidade econômica, realmente essa verba poderia
ser mais bem empregada. Acontece que realmente ela é insuficiente,
em face de todas as demandas para atendimento das políticas
públicas que nos chegam. Por isso, a Amig também defende, além da
questão da alteração da legislação, o aumento da alíquota da CFEM,
para que isso se dê de forma mais justa. Esse é o meu entendimento
sobre essa questão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para a sua pergunta, a Vereadora
Tereza Garcia, que representa a Câmara Municipal de Rio Acima,
uma boa participação do Município de Rio Acima.

A Vereadora Tereza Garcia - Bom-dia. Todas as vezes que participo
de seminários de mineração, discute-se muito a degradação causada
por ela. Citarei o exemplo específico do meu Município, que está
100% na APA Sul, que até hoje não foi regulamentada. Ele faz parte
do Quadrilátero Ferrífero, tem 38% de mata atlântica remanescente e
todo seu subsolo já foi concedido para exploração. Estamos agora nos
deparando com um problema: a Vale do Rio Doce irá minerar, no
Município vizinho, para onde irão todos os impostos, sendo o nosso
Município o melhor acesso para essa exploração. Então, gostaria de
perguntar à Mesa quais providências tomar. Em vez de ficarmos só
discutindo a recuperação do meio ambiente, como ficará o caso
específico de Rio Acima, que ainda não começou a ser degradado?
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Ele começará a sofrer os impactos da mineração no Município vizinho,
ou seja, ficamos com o prejuízo e eles com os impostos. Não sei
quem da Mesa teria condições de me apresentar alguma sugestão ou
solução ou dizer se isso já foi pensado. Essa é a minha pergunta.

A Sra. Priscila Ramos Netto Viana - Existem diversos projetos de lei
em andamento no Congresso Nacional sobre esse assunto. Fiz um
levantamento recente que mostrou que são quase 70 projetos em
meio a leis complementares, emendas à Constituição e leis ordinárias.
Vários deles prevêem a questão de se dividir a CFEM ou algum outro
tipo de receita de natureza tributária, a exemplo do ICMS, com os
Municípios do entorno da atividade minerária. Entendo que a
Constituição do Estado tem uma disposição normativa que permite
essa interpretação porque ela não se restringe à aplicação dos
recursos da CFEM que o Estado destinaria para os Municípios onde a
extração ocorre, mas para os que sofrem exatamente a degradação
ou as demandas, muitas vezes sociais, em virtude dessa exploração
que ocorre em outro Município. Temos que discutir melhor essas
propostas, ver qual delas é viável, em quais casos realmente
poderíamos pensar numa distribuição, seja da CFEM, seja do VAF,
para esses Municípios. O Estado tem que apoiar essa iniciativa
porque está contida na Constituição Estadual. Isso não é uma idéia
minha, está contido em lei.

O Sr. Marcelo Mendo Gomes de Souza - Vereadora, embora minha
condição seja de advogado e de consultor para assuntos econômicos,
ambientais e sociais, algumas vezes damos alguns palpites. Na
verdade, darei um palpite e apresentarei uma constatação a respeito
de determinado fato.

A atividade de mineração, por si só, ocorre onde a natureza colocou
o minério. O que a Dra. Priscila disse é muito relevante: algumas
vezes há Municípios que não estão situados onde está a extração
mineral, que é o mandamento constitucional, porque o art. 20 cita
base territorial, mas esses Municípios acabam tendo algumas
vantagens com a atividade econômica.

A palestra do representante da Fazenda do Estado de Minas Gerais
foi muito específica sobre a questão do VAF e do frete ferroviário. No
Município de Rio Acima, por exemplo, que é um caso específico de
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que temos conhecimento, existe um projeto hoje em operação em que
a lavra está ocorrendo nos Municípios de Nova Lima e de Itabirito. O
terminal ferroviário está situado no Município de Rio Acima, como a
senhora disse.

Esse projeto significará, em termos de VAF, um incremento de três
ou quatro vezes na arrecadação do Município, porque implica uma
usina de pelotização, ou seja, na verticalização da questão do produto
mineral. O que está sendo dito - e aproveitando a primeira ponderação
que foi feita sobre a verticalização do uso do recurso mineral - é que
esse é um anseio antigo de aproveitar cada vez melhor os recursos
minerais do nosso território, por meio da criação de postos de
emprego e de desenvolvimento econômico, cuja premissa está no art.
1º da Constituição da República. Temos que criar o desenvolvimento
social e econômico, e isso se dará de forma planejada.

A arrecadação do VAF no Município de Rio Acima, por estar ao lado
de duas atividades extratoras, às vezes é muito maior do que a CFEM
que se paga a Itabirito, como o próprio Prefeito está me dizendo. É
maior até do que aquilo que se paga em Nova Lima. Essa informação
tem que ser esclarecida, mas isso não quer dizer que está terminando
por aí. Hoje existe uma série de situações normativas que têm que ser
adequadas à situação real para que haja uma distribuição eqüitativa
das rendas e dos benefícios causados pela mineração, talvez não só
dos impactos ambientais. Eles ocorrem porque não há como retirar o
minério daquele local sem que exista impacto ambiental. Lembro que
esse impacto é temporário e que existem todas as normas ambientais
para que ele ocorra e para que a área degradada seja recuperada.
Temos muito a fazer para melhorar isso.

A Vereadora Tereza Garcia - Esclareço que não estava referindo-me
ao porto seco, mas à exploração da Vale do Rio Doce, que passará
exatamente em toda a parte urbana do Município.

Como o porto seco fica na ponta, Itabirito será a cidade que mais
sofrerá com os problemas da mineração, e não Rio Acima. A
exploração da Vale passará exatamente sob a única ponta de mão do
Município. Foi a isso que me referi.

O Sr. Marcelo Mendo Gomes de Souza - Desculpe-me, porque
pensei que a senhora estivesse se referindo ao transporte.
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Compreendi mal. Há exemplos mundiais de remoção de cidades
inteiras que, quando vêm os benefícios, são recuperadas.
Certamente, a legislação ambiental, no momento do licenciamento
ambiental dessa atividade, verificará os impactos e verá o que
significam para a cidade. Há hoje instrumentos legais para disciplinar
isso. Basta aplicá-los, e a sociedade poderá fazer suas cobranças.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Sandoval de Souza Filho, do
Codema de Congonhas: “Em que a população está sendo consultada
quanto à ampliação de empreendimentos de grande porte, já que ela
é definida por decretos, protocolos de intenção e outros, como, aliás,
aconteceu atualmente com a empresa CSN em Congonhas?”.

Pergunta do estudante Alisson Vaz: “A tributação mineral na
exportação para melhorar a competitividade do Brasil está proibida
atualmente. Uma vez que o Brasil e a Austrália dominam o mercado
de minério de ferro, há, ou houve, empenho diplomático contra a
concorrência predatória, e, com isso, será possível tributar a
exportação mineral?”.

Pergunta do Sr. Wilson de Freitas Carvalho, da Câmara de
Paracatu: “Como ficará o Planeta depois das explorações minerais,
pois quase ninguém repõe os danos ambientais?”.

Com a palavra, para sua pergunta, o Sr. José Balbino Maia de
Figueiredo, do Sindirochas de Minas Gerais.

O Sr. José Balbino Maia de Figueiredo - Minha pergunta é dirigida
ao Dr. Marco Antônio. Há particularidades em cada tipo de minerais
extraído. Os ornamentais são um exemplo. O aumento da CFEM é
injusto, porque vários impostos já incidem sobre as empresas. Não
podemos aumentar, nesse caso, a compensação, já que, por
ingerência de alguns Estados, Municípios e da União, não se aplicam
bem os recursos. A exposição do Dr. Marco Antônio mostra que há
dúvida quanto a queda na arrecadação da CFEM se dever à
sonegação, à dúbia interpretação da lei ou à falta de empenho do
DNPM em fomentar novas minerações. Detalhe: paremos de pensar
que mineração se refere apenas a minério de ferro. O DNPM precisa
ser mais ágil. Há demora nas publicações, nos alvarás de pesquisa,
nas vistorias do relatório final de pesquisa e na concessão de lavra.
Sugestão para o CFEM: simplificar seu cálculo, podendo ser x% sobre
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o valor de venda do produto da mina, sem nada descontar. Não
adianta fazer cálculos mirabolantes para se chegar a um resultado
final simples.

A mineração traz progresso onde se instala, mas é, ao mesmo
tempo, responsável por danos ambientais; tem, portanto, a obrigação
de recuperá-los. A CFEM é uma compensação. A União, os Estados e
os Municípios devem usá-la de forma adequada, não como fonte de
recursos extras a serem aplicados de forma incorreta. Minha pergunta
é dirigida ao Dr. Marco Antônio: o senhor não acha que o DNPM
deveria ser mais atuante e mais ágil no exercício de suas atribuições
para aumentar a arrecadação da CFEM, em decorrência do aumento
das minerações, hoje?

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Valesca Martins,
Presidente do PCdoB.

A Sra. Valesca Martins - Parto de uma afirmativa: sabemos o
desastre que está acontecendo em Paracatu, sabemos da
depredação, da degradação, das doenças, das águas contaminadas.
Qual tem sido, até hoje, a dificuldade para se criar um ministério para
tratar desses assuntos? Quando vamos procurar soluções, elas estão
diluídas em órgãos diferentes. Fica mais difícil esse amparo e a
fiscalização. As próprias empresas se automonitoram. Elas são donas
da sabedoria, como é o caso da Kimber & Ross Mineradora, que já foi
denunciada no seminário de Paracatu, realizado por esta Assembléia
e pelos meios de comunicação. Estamos nos sentindo perdidos e
ficamos a indagar por que não criam um ministério para tratar de
assuntos minerários. Quantos outros ministérios temos? É óbvio que
esse é da maior importância para o Brasil e para o mundo, que está
usufruindo dos nossos recursos. Estamos pagando com a vida.
Paracatu é o exemplo vivo do impacto ambiental. Já pedimos socorro
e não somos atendidos. Por favor, é “help”, é ação, porque a situação
é um caldeirão fervente que está por explodir. Vamos olhar
especialmente, com muito carinho, por Paracatu.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Francisco de Assis Braga,
da Fundação Educacional de Divinópolis.

O Sr. Francisco de Assis Braga - A questão que gostaria de levantar
está relacionada à compensação ambiental. Foi citado aqui que há
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uma contribuição que chega a 1%, prevista na Lei nº 9.985. Na
verdade, o que se considera é o valor investido, e não, o valor
ambiental da área. Dentro dessa parte de legislação, acredito que
temos de rever esses conceitos, porque temos de considerar o valor
ambiental da área afetada, o passivo ambiental gerado pela atividade
minerária, e não, o valor investido. Posso ter uma pequena
mineradora, com um investimento pequeno, com cuidados ambientais,
mas com uma grande área degradada. Haverá, no caso, somente
uma compensação do valor investido. Seria uma taxa ambiental para
a empresa funcionar.

Outra coisa que gostaria de levar em conta é que a Lei nº 14.309, no
seu art. 36, trata especificamente da compensação ambiental para
atividades minerárias. Ela diz que a mineradora deve compensar de
igual para igual, com a criação de uma área preservada com a mesma
qualidade ambiental da área diretamente afetada. Isso, normalmente,
não vem acontecendo no licenciamento. Ele vem contemplando
somente aquele valor previsto no Snuc, que é mais fácil de ser
calculado, mas não contempla a criação de uma área protegida de
valor ambiental igual no Município afetado. São pontos importantes
que devem ser pensados aqui.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Sônia Greco, da MSOL,
para formular sua pergunta.

A Sra. Sônia Greco - A minha pergunta será dirigida ao Dr. Marcelo
Mendo, a quem parabenizo pela brilhante palestra, que foi muito
didática, principalmente quando diz que os valores econômicos do
recurso mineral e do produto da lavra são diferentes, porque têm de
ser considerados os investimentos em pesquisa e avaliação de
viabilidade econômica por parte do minerador. Gostaria de esclarecer
essa questão. Não sei se todos têm conhecimento do montante
desses investimentos. Para que os senhores tenham idéia, apenas de
1% a 2% de todo o portfólio da área de pesquisa mineral de uma
empresa se tornam jazida efetivamente, ou seja, é um investimento de
risco, de milhões e milhões de dólares - para não dizer bilhões - feito
pela empresa para obter esse produto.

Conforme o Dr. Marcelo, um estudo do Ibram demonstra que o
Brasil é um dos países que mais tributa a mineração. Discute-se a
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questão da CFEM de forma muito simplista, dizendo que o imposto
pode ser de no máximo 2% ou 3%, mas não é levada em conta essa
tributação elevadíssima. Isso nos faz perder competitividade no
mercado internacional.

Fico muito triste ao perceber que, num fórum como este, estamos
discutindo basicamente aumento de alíquota ou a destinação da maior
parte dessa alíquota, isto é, se para Estados ou Municípios. Como
disse o Dr. Marcelo Mendo, o nosso código tem grandes problemas,
que causam insegurança jurídica ao investidor. Precisamos captar
investimentos. Se essas questões forem resolvidas, certamente os
investimentos em mineração poderão dobrar. Aí, sim, com a mesma
alíquota, a arrecadação será muito maior.

Quanto a essas perguntas que considero muito mais sérias em
relação à nossa legislação, que é precária, pergunto ao Dr. Marcelo:
quais mudanças na legislação estão sendo efetivamente discutidas, a
fim de que o investidor tenha mais segurança jurídica?

O Sr. Presidente - Com a palavra, para formular sua pergunta, o Sr.
Wegton, do Metabase.

O Sr. Wegton - Bom dia a todos. O meu nome é Wegton e sou do
Sindicato Metabase de Itabira. Farei duas perguntas. A primeira diz
respeito a algumas coisas que ouvimos aqui, sobre o impacto da
mineração e questões salariais, as quais foram amplamente expostas
ontem.

Cabe ao mineiro extrair o minério e depois ficar com um dos maiores
buracos do mundo, como no caso de Itabira, e com várias doenças
causadas por esse trabalho. Por que não existe uma legislação
estabelecendo que parte desses lucros grandiosos das mineradoras
sejam distribuídos dentro do Município, entre seus funcionários, seus
trabalhadores? Se a renda do mineiro for aumentada, a renda do
Município também aumentará, o que irá possibilitar a criação de novas
empresas que irão gerar novos empregos. Depois, quando forem
encerradas as atividades da mina, o País não ficará apenas com um
dos maiores buracos do mundo, como aconteceu com a Rússia.
Estamos quase chegando a um dos maiores buracos do mundo.

Cabe aos legisladores verificarem como a população do local onde
existe extração mineral sobreviverá após o encerramento das
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atividades da mina. Devem pesquisar também o que esses
trabalhadores ganharam além das doenças advindas do trabalho que
fizeram. Qual foi a justiça social feita ali?

A segunda pergunta diz respeito a uma legislação mais específica
sobre as siderúrgicas do Estado, as quais, há cerca de 20 anos, não
recebem investimentos. Vamos continuar sendo celeiro da China e de
países da Europa? Eles vêm aqui e buscam o nosso minério. Pior:
nesse buscar o nosso minério, uma parcela intermediária fica rica,
bilionária, como aconteceu com os empresários sócios da Vale. A
população que extraiu esse minério continuará pobre e sem
perspectivas. Além disso, o País deixa de ser - um dia isso acontecerá
- um dos maiores produtores de minério. Como foi dito aqui, minério
tem safra única. Como em nossa vida, a safra é única, e, caso a
percamos, não há mais jeito de recuperá-la. A saúde do mineiro e o
nosso patrimônio estão sendo perdidos. O que ficará depois disso?
Qual é a preocupação dos nossos legisladores, nas esferas federal,
estadual e municipal, em relação a isso? Temos de nos preocupar
principalmente com essa questão, pois milhares de mineiros ficarão
com os braços cruzados, sem saber o que fazer, já que não haverá
mais minério e eles não sabem plantar e não terão mais saúde. O que
acontecerá com essas pessoas? Esta é a minha pergunta.

O Sr. Presidente - Desde já, agradecemos a participação
extraordinária e elucidativa do Dr. Marco Antônio Valadares Moreira,
que trouxe informações do DNPM e a quem concedo a palavra para
que, em três minutos, ofereça as respostas às indagações aqui
apresentadas.

O Sr. Marco Antônio Valadares Moreira - Iniciarei pela questão da
eficiência ou ineficiência da autarquia.

No que diz respeito à arrecadação, aplicamos uma taxa anual por
hectare. Em 2004, 70% dos títulos minerários de Minas Gerais
encontravam-se nas mãos de uma única pessoa física, e o índice de
inadimplência era de 50%. Modernizamos o setor de arrecadação de
forma que esses títulos retornassem à autarquia e fossem utilizados
por quem realmente tivesse interesse no setor minerário. Aplicamos
autuações, multas e nulidades e retornamos os títulos para a
autarquia. Hoje, a inadimplência em Minas Gerais é de 5%, ou seja,
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recuperamos 45% em relação à taxa anual por hectare. A taxa gera
uma outra receita para os Municípios, que é a do ISS, da pesquisa.
Vocês podem encontrar, no “site” do DNPM, no portal “Prefeituras”, os
títulos e as autorizações de pesquisa, para que possam buscar um
entendimento com as empresas mineradoras, já que o ISS não diz
respeito ao DNPM. Em relação à atuação do DNPM, como há o
envolvimento da questão do orçamento da União e temos
contingenciamento, operamos com um orçamento da ordem de
R$40.000.000,00 para custeio. Levando-se em conta que temos uma
sede e 25 distritos, vemos que o recurso é insuficiente para a
manutenção de uma autarquia como essa. Em Minas Gerais,
R$700.000,00 foram aplicados durante o período de janeiro a junho de
2008. O orçamento é baixíssimo. Parece-me que, há uns 20 dias,
faltavam até viaturas. Quando precisamos fazer uma fiscalização em
Fortaleza de Minas, por sorte contamos com parceiros, as Prefeituras
e a Amig, que nos ofereceram condições de chegar a essa cidade
para fiscalizar uma empresa mineradora.

A questão da alíquota, não debateremos aqui se será de 2%, 3%,
4% ou 5%, pois já foram encaminhadas propostas a diversas
entidades e ao Ministério das Minas e Energia, que constituiu o marco
regulatório da CFEM e procedeu a uma análise do pacto, tanto da
questão tributária quanto da viabilidade do aumento da alíquota.
Sobre a questão da simplificação da fórmula de cálculo, acredito que
isso seria ótimo e penso que deveria haver uma incidência direta
sobre o bruto. A alíquota pode ser “x” ou “y”, mas tem de haver uma
forma mais fácil de calcular, que traga menos complicação para quem
recolhe e para quem fiscaliza. Só que isso não depende de nós, pois é
lei, e toda lei tem de passar pelo Congresso. No marco regulatório,
consta a definição de uma melhor forma de proceder-se à fiscalização
da CFEM e, ao mesmo tempo, fazer com que essa contribuição seja
recolhida de uma forma mais tranqüila.

A Dra. Priscila comentou a questão do Decreto nº 1. Talvez, no
passado, tenha ocorrido uma falha, por entenderem que a alteração
da legislação seja algo complexo. Mexer na lei é complexo, pois
envolve o Congresso Nacional e uma tramitação que, às vezes, leva
tempo, mas, se a lei é de amparo, pode-se legislar por decreto. Na
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autarquia, passamos a trabalhar com INs e ordens de serviço.
A proposta agora é trabalharmos o primeiro decreto, para dar uma

formatação melhor ao Decreto nº 1, focando algumas questões dele
que são de difícil entendimento, e aí partir para outros decretos. Quer
dizer, a coisa não se esgota no Decreto nº 1, ele é apenas o primeiro
passo de uma alteração simples, que retirará muitas questões que
hoje estão sendo tratadas no Judiciário. Também há decreto a
respeito da questão da água-alimento, água-balneário e vários outros
assuntos que podem ser tratados por decreto, não necessariamente
por lei.

Outro ponto é a utilização dos recursos da CFEM. Essa é uma
questão muito simples, porque a aplicação dos recursos da CFEM não
impõe quase nenhuma restrição. Dispõe-se apenas que não podem
ser aplicados na folha de pagamento de pessoal permanente e no
pagamento de dívida. Não se estabelece a forma como devem ser
aplicados, e sim, onde não devem ser, e só coloca duas restrições.
Deveríamos avançar em termos de uma melhor aplicação dos
recursos da CFEM, porque existem diversos gestores. Para que isso
voltasse de forma a beneficiar o Município e atender à sociedade, no
ano passado trabalhamos com uma consultora da UNB, Dra. Maria
Amélia, que realizou um “tour” por diversos Municípios e Estados,
fazendo um levantamento sobre as melhores aplicações da CFEM.
Esperamos, num futuro próximo, publicar esse trabalho no “site” do
DNPM, para que os Prefeitos tenham conhecimento das melhores
práticas no uso dos recursos da CFEM, mas não considerando como
restrição.

Uma coisa também importante é que não compete ao DNPM
fiscalizar a aplicação do recurso. Essa distribuição é feita por
instrumento constitucional, e quem fiscaliza a aplicação são a
Controladoria-Geral da União e o Tribunal de Contas.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Dr. Marco
Antônio Valadares Moreira. Com a palavra, para a sua resposta e
considerações finais, o Dr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza,
Coordenador de Política Tributária da Secretaria de Fazenda.

O Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza - As questões que afetam mais
diretamente a área de competência da Secretaria de Fazenda foram
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as que versaram sobre a possibilidade de tributação mineral na
exportação, num paralelo com a atividade de mineração da Austrália,
a da alíquota e simplificação do cálculo e, de certa forma, a
ponderação da Vereadora de Rio Acima, que gostaria de abordar
indiretamente.

A questão da tributação de exportação realmente nos leva a um
dilema, porque tributar exportação significa exportar tributo, e tem sido
largamente difundido nos fóruns, econômicos ou jurídicos, que isso
seria inviável. De outro lado, ficamos em situação confortável ao
exportar ou incentivar a exportação de produtos sem valor agregado
ou com baixo valor agregado, como, por exemplo, o minério de ferro,
quando, num passo seguinte, vemos a possibilidade concreta e real
da expansão sem precedentes da indústria de petróleo e gás na
plataforma continental. Então, exportamos minério e, no passo
seguinte, exportamos chapas de aço, sendo que temos instalado em
Minas Gerais um parque de primeiríssima qualidade, já operando em
capacidade plena. É difícil solucionar esse contra-senso.

A eventual desoneração da exportação gera lucros fabulosos para
indústrias mineradoras. Exemplo típico é o lucro que foi largamente
divulgado na imprensa no balanço da Vale do Rio Doce, em torno de
R$20.000.000.000,00, bem próximo do lucro da Petrobras. Aí uma
reflexão também vem à tona. Os “royalties” do petróleo em 2006
foram da ordem de R$16.500.000.000,00, enquanto que nesse
mesmo exercício os “royalties” da mineração foram de
R$550.000.000,00. Esse desequilíbrio também não deveria ser
equacionado? Essa é uma das propostas que trazemos à reflexão,
quer dizer, que percentuais idênticos sejam trabalhados para ambas
as substâncias minerais.

E sem perder de vista, obviamente, o lucro - seja o da Petrobras,
seja o da Vale do Rio Doce, seja o de outra companhia mineradora -,
que é tributado pelo Imposto de Renda, do qual os Estados e os
Municípios participam com 50%. De alguma forma, recolhemos isso, o
que implica a necessidade de um grande equacionamento. Mas temos
a intenção de tributar produtos com baixo valor agregado e desonerar
produtos com alto valor agregado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos aos Srs. Marcelo Mendo Gomes de
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Souza e Ricardo Luiz Oliveira de Souza pela sua participação. Com a
palavra, o Dr. Marcelo Mendo Gomes de Souza, Consultor Jurídico do
Ibram, para as suas respostas e considerações finais.

O Sr. Marcelo Mendo Gomes de Souza - Foram várias questões
suscitadas e todas elas muito proveitosas. Quanto à primeira
pergunta, a minha participação aqui é como operador do direito, como
a pessoa que tenta entender a legislação que aí está posta. Essa
legislação tem uma série de pontos positivos, já que a questão
ambiental foi suscitada aqui, e também aqueles que podem ser
aperfeiçoados. Estamos numa Casa Legislativa exatamente
procurando melhorar a relação entre a sociedade, o povo, os
empreendedores, os agentes políticos e públicos e os entes, que é a
questão das autonomias, objeto da nossa discussão. Mas existe um
tema que debatemos há alguns anos e que toda vez volta aos
debates: o minério não dá duas safras.

Um dos grandes problemas da sociedade mundial é a questão do
conhecimento. Educação é fundamental, e informação tem de ser
divulgada para que as coisas aconteçam. Quando começou a ser
implantada a legislação de cunho de proteção ambiental no Brasil, que
tem de ser respeitada e que é muito boa, nos idos de 1990 e 1995,
tivemos a oportunidade de nos dedicar ao estudo do tema. Naquela
ocasião, publicamos uma obra, que, aliás, está esgotada: a intitulada
Direito “Minerário e Meio Ambiente”. Essa preocupação era tão grande
que, naquela ocasião, comecei o estudo sobre a compatibilidade da
atividade de mineração - essa premissa do desenvolvimento
sustentável - com uma frase antiga da Presidente da Comissão
Especial das Nações Unidas, a norueguesa Gro Harlen Brundtkland,
encarregada de estabelecer a Agenda 21 em 1983. Com muita
clareza, ela disse que não dá para pensar em desenvolvimento
econômico e sustentável sem a participação das populações nas
atividades econômicas envolvidas.

Mas essa questão de que o minério não dá duas safras tem uma
conotação que tem de ser suscitada. O Ibram, onde somos consultor
jurídico, há muitos anos, tem desenvolvido estudos e, na sua carta de
princípios, entende que os seus associados têm de desenvolver
atividade de mineração com responsabilidade ambiental e com base
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nas premissas do desenvolvimento sustentável. Não estou aqui para
discutir se existem boas ou más mineradoras, mas esse é o princípio
pelo qual o Ibram se pauta em todos os fóruns de que participa,
inclusive no International Council of Metals and The Environment -
Cicme -, um organismo mundial que se preocupa com políticas
públicas destinadas a essa natureza. O Ibram tem assento
permanente em Londres para discutir isso, como em todo o mundo.
Houve uma evolução muito clara das normas técnicas, que, hoje,
apresentam o disciplinamento da atividade. O próprio DNPM, há
algum tempo, aprovou as normas regulamentares da mineração, com
conotação técnica, que também estão sendo desenvolvidas por meio
das normas ISO, para que tenham qualidade total.

Voltamos à frase: o minério não dá duas safras. Ela tem três
situações que precisam ser claras e que, a meu ver, é o que
defendemos nesse trabalho que fizemos e que implica renovação dos
recursos minerais. Primeiro, reconhecimento geológico. Hoje,
conhecemos muito pouco a crosta terrestre. Há dados da American
Mine Association, uma associação não governamental dos Estados
Unidos, que diz que não conhecemos nem 3% da crosta terreste. Ou
seja, os nossos recursos naturais são muito pouco conhecidos. O
segundo aspecto é a tecnologia. Isso tem sido desenvolvido de forma
muito efetiva pelos empreendedores da questão da mineração. Volto a
relembrá-los que o minério de ferro, que era aproveitado e lavrado há
20 anos, já não é o de hoje. Hoje estamos reaproveitando minérios
que estão em barragens e que eram considerados rejeitos no passado
e agora estão sendo valorizados. Além da tecnologia, há um terceiro é
último aspecto que é fundamental no processo de descobrimento e
exploração dos recursos minerais: a viabilidade econômica. Voltando
ao que disse no início sobre a questão ambiental, se o
empreendimento não for viável economicamente, não será executado.
Ninguém põe dinheiro em algo que dará prejuízo.

Concluindo, a viabilidade econômica exige conhecimento geológico
sobre teores de minério, sobre condições, vinculação de transporte,
etc. O segundo é a tecnologia que vai sendo mudada, também nos
produtos minerais. Pensou-se que o ferro seria substituído pelo
grafite. Há 10 anos a tendência era essa. Hoje se vê que o ferro ainda
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é algo valorizado. Minerais como o manganês, que não tinha
efetividade, voltaram a ser utilizados. Quem podia imaginar que o
Brasil seria o maior produtor de nióbio do mundo? Somos o maior
produtor de um metal que é considerado o mais resistente e que é
utilizado nos foguetes da Nasa. Somos um país com grande potencial.
Os recursos minerais são naturais e têm de ser avaliados dessa
forma, porque o seu desenvolvimento e as questões da degradação
ambiental que se impõem no seu aproveitamento muitas vezes não
são vistas de forma correta. Em Minas Gerais, temos o exemplo da
Mina de Águas Claras onde temos a Mata do Jambreiro, que foi
preservada graças à atividade de mineração. Se formos a Carajás,
veremos que toda a flora foi preservada graças à área de mineração.
Se pensarmos que hoje as minas conhecidas do Brasil, ou seja, essas
que resultam no mineral, correspondem a menos de 0,5% do território
nacional, estamos diante de uma atividade que causa impacto, mas é
uma atividade que é essencial ao desenvolvimento do povo brasileiro
e que tem que ser tratada como tal. Vamos conhecer as atividades,
vamos ver os impactos positivos e negativos que a atividade
proporciona e vamos tratar isso com a seriedade que a questão
demanda. Sem dinheiro, nada é feito. Não vamos discutir se temos
que aumentar ou se temos que diminuir CFEM ou se temos que
aumentar ou diminuir tributo. A própria viabilidade econômica do
empreendimento vai dizer. Se o tributo for muito alto, se a
compensação financeira for muito alta, o empreendimento não
ocorrerá. Essa é a decisão que a sociedade brasileira tem de tomar,
levando em conta os pontos positivos e negativos dos
empreendimentos minerários, para chegar a uma conclusão.

Eu ainda teria várias coisas para dizer, mas queria, principalmente,
agradecer a oportunidade da presença. Estou à disposição de todos
para discutir a matéria do ponto de vista jurídico e, eventualmente,
dispor o Ibram para fornecer todos os dados que ele tem sobre essa
questão ao longo dos seus 30 anos de existência, dos quais tive a
honra de participar primeiro como “office-boy”, quando foi criado pelo
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Hoje estou tendo a
oportunidade de tentar transmitir a vocês algumas experiências que
tivemos. Muito obrigado.



1024

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. Marcelo a sua brilhante
participação. Passamos a palavra à Dra. Priscila Ramos Netto Viana.

A Sra. Priscila Ramos Netto Viana - Em vista do adiantado da hora,
vou me permitir tratar apenas de dois aspectos que achei mais
relevantes nos questionamentos que me foram encaminhados. O
primeiro aspecto é em relação à legislação do Snuc, da compensação
ambiental que foi calculada sobre o valor do investimento. Não
considero que essa seja a melhor base de cálculo para isso. Também
não acredito que a Constituição Federal assim o queira. Interpretando
o Texto Constitucional, não se conclui que a base de cálculo
adequada para as compensações ambientais seria somente o valor do
investimento, porque ele não guarda uma relação necessária com a
degradação ambiental que ocorrerá no empreendimento e em sua
instalação. O segundo aspecto, de acordo com a fala da nossa amiga
de Paracatu, é o fato de os Municípios se sentirem desamparados no
acompanhamento da exploração mineral, sem poder opinar e tentar
contribuir de alguma forma expressando qual é a vontade local. Darei
um testemunho. Como Procuradora do Município, participo de vários
conselhos municipais, de diversos assuntos, sempre como
representante do governo. O que mais me entristece é que os
representantes da sociedade nos conselhos, além de, às vezes, não
terem o interesse necessário, não têm o conhecimento adequado da
matéria. O debate fica manco. Por termos uma preparação melhor,
melhor condição de estudo, geralmente impomos nossas idéias sobre
as idéias da sociedade. Acho que a população brasileira deve
reaprender a ser cidadã. Percebemos que as pessoas sabem exigir
favores, mas não sabem lutar por seus direitos nem cumprir seus
deveres.

A Amig trabalha para o fortalecimento dos Municípios. Por isso
vimos aqui fazer a proposta de uma legislação que permita ao
Município ter a exata noção do que ocorre em seu território. Toda
essa consideração passa por uma correta interpretação da legislação
ambiental. Acho que ela é mal-interpretada por todos que a operamos.
Quando se fala em recuperar o meio ambiente, não é simplesmente
construir um posto de saúde ou criar uma reserva ecológica, mas
fazer coisas muito maiores. Temos de lutar por essa implementação.
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Agradeço a todos a paciência de me escutar. Encontro-me à
disposição para qualquer esclarecimento depois deste debate. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos e aplaudimos sua
participação, Dra. Priscila. Informamos que o grupo de trabalho sobre
o tema da manhã de hoje, “Sistema federativo e a legislação sobre
mineração, política tributária e “royaties”, funcionará no Teatro da
Assembléia, no andar térreo. A coordenadora do grupo será a Sra.
Priscila Ramos Netto Viana, Consultora da Amig e coordenadora da
Comissão Técnica e Institucional - CTI 2. Ainda lembramos aos
participantes do grupo de trabalho que, de acordo com o regulamento
do seminário, aprovado pela comissão organizadora, serão
priorizadas no máximo, em cada grupo, 20 propostas para serem
levadas à plenária final.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos agradecimentos

pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra
a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária
de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 49ª REUNIÃO ORYDINÁRIA DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

10/6/2008
Presidência do Deputado Sávio Souza Cruz

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Palavras do Sr. René Vilela - Palavras do Sr.
Luiz Antônio Fontes - Palavras do Sr. Paulo Roberto Haddad;
manifestação popular - Palavras do Prefeito Waldir Silva Salvador de
Oliveira.

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

Exmos. Srs. René Vilela, Coordenador-Geral da Gestão de Conflitos
Relacionados à Mineração - Gescom - da Secretaria de Extrativismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente;
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Luiz Antônio Fontes, Superintendente de Mineração e Metalurgia da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; Paulo Roberto
Haddad, Consultor Técnico do Ibram; Waldir Silva Salvador de
Oliveira, Prefeito Municipal de Itabirito e representante da Associação
dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -; e Paulo Camillo
Vargas Penna, Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do

seminário legislativo “Minas de Minas”, com o objetivo de buscar, junto
às entidades representativas da sociedade e dos setores público e
privado, subsídios para a elaboração de uma política minerária
estadual, que respeite as características naturais e socioculturais das
diversas regiões de Minas Gerais, orientada para a sustentabilidade
social, econômica e ambiental, e para o aprimoramento da política
minerária nacional. O painel desta tarde abordará o tema
“Compromisso com o futuro - cenários e estratégias”.

Palavras do Sr. René Vilela
Boa-tarde, Deputado Sávio Souza Cruz, componentes da Mesa.

Inicialmente, em nome da Secretaria de Extrativismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável, criada no último ano como parte
da reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, agradeço o convite.
No âmbito da Secretaria, tivemos a oportunidade de criar um
programa que é chamado de Gestão de Conflitos Relacionados com a
Mineração - Gescom. Acredito que todos tenham tido acesso ao
“folder” institucional produzido especificamente para a Bacia do São
Francisco, mas em Minas já estamos atuando na Bacia do Rio Grande
e temos a expectativa de, até o próximo ano, ampliar a área de
atuação para a Bacia do Paraíba do Sul. Estamos atuando em
Pernambuco, na Paraíba, estendendo agora para o Ceará, e, no
próximo ano, estenderemos para o Mato Grosso, o Mato Grosso do
Sul e o Amazonas.

Deputado Sávio Souza Cruz, quero, como parte desse
agradecimento, dizer que particularmente ficamos muito felizes com o
convite. Já estivemos neste Plenário e em outros instâncias desta
Casa para participar de eventos relacionados com acidentes graves,
muitas vezes seguidos de óbito. Entendemos que essa iniciativa da
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Assembléia Legislativa é exemplar, pioneira em âmbito nacional.
Desse esforço da participação de todos, sairão muitas contribuições
para aperfeiçoar o modelo de gestão ambiental e mineral, também a
gestão corporativa das empresas e, sobretudo, do poder público, seja
na esfera federal, seja na estadual, seja na municipal.

Li o material que surgiu dos 11 encontros regionais, com o qual
orientei nossa exposição. Em razão do tempo, serei bem conciso.
Primeiramente, são contribuições muito ricas. Desse material de mais
de 400 propostas, sem dúvida, algumas dezenas delas muito
contribuiriam para agregarmos sustentabilidade não só à atividade
produtiva da mineração, mas também aos territórios nos quais estão
concentrados as atividades dela.

Sobre o tema, quero destacar alguns conceitos. Tanto o Ministério
do Meio Ambiente quanto as outras diversas instâncias, entidades da
sociedade e empresa, ou já incorporaram ou passam a sensibilizar-se
quanto à importância da sua incorporação.

Um conceito fundamental para estabelecermos compromissos, de
fato, sustentáveis com o futuro é o uso múltiplo de recursos naturais,
que significa um esforço de compatibilização de interesses legítimos
da agricultura, do turismo, da mineração ou de outros setores também
produtivos e econômicos, importantes na sociedade.

Outro conceito é incorporarmos ao debate a gestão territorial.
Normalmente, se pautarmos nossa reflexão estritamente pelo
processo de licenciamento, estaremos enfocando empreendimentos
isoladamente. Por exemplo, em Minas Gerais, temos o caso de um
mesmo empreendimento com 93, 94 etapas, ou processos de
licenciamento; um empreendimento de mineração de médio porte,
com 93 procedimentos de mineração, a lavra, a pilha, a pilha 2, a pilha
3, a barragem, o galpão, etc. Acreditamos que o enfoque da gestão
territorial é fundamental para se compatibilizarem os usos com os
recursos naturais.

Um outro conceito é o de fortalecimento da gestão participativa.
Tanto no Brasil quanto em Minas Gerais, particularmente, vivemos
ainda um período recente de abertura política e de fortalecimentos e
princípios democráticos de gestão pública. Entendemos também que
é fundamental a governança corporativa, as empresas incorporarem
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esses elementos no seu dia-a-dia, incorporarem ao modelo de gestão
do empreendimento transparência e ética na administração pública,
conjugada com o princípio da gestão territorial de fortalecimento da
diversidade econômica. Em parte, grande parte dos conflitos e da
insegurança jurídica, associada à atividade de mineração em Minas
Gerais, resulta de um processo histórico de geração de passivos e de
conflitos que ainda não foram, em nosso entendimento, enfrentados
da forma adequada, ou ainda de uma grande dependência dessa
atividade econômica e do seu curto ciclo de vida, considerando tratar-
se de recursos naturais não renováveis. Por mais que se pense num
período de 100, 150 anos, é um período curto para perspectiva de
presença no território da nossa sociedade.

Um caminho que entendemos e que temos experimentado na
Gescom e em alguns territórios em Minas é o da gestão dos conflitos
a partir de espaços de instâncias multilaterais, transpondo a lógica
que predomina no processo de licenciamento do diálogo restrito, a
empresa e comunidades que recebem o impacto inseridas no entorno.
Temos privilegiado, apoiado e difundido a importância de se reunir
instituições interessadas no território, e não só no empreendimento, e
criarmos instâncias de diálogo, buscando identificar os conflitos e
exatamente buscar os caminhos e uma agenda concreta. Temos feito
isso, por exemplo, com o DNPM, com o Centro de Tecnologia Mineral,
com Prefeituras, com órgãos do governo do Estado, com sociedade,
com empresas, e temos obtido alguns avanços em processos que
antes estavam totalmente judicializados, pois as instâncias instituídas
não estão demonstrando-se suficientes para superar o nível de
conflitos associados a essas disputas de interesses.

Gostaria de destacar alguns pontos fundamentais. A necessidade de
se superar, de criar uma agenda intergovernamental, interinstitucional,
para a superação dos vazios ou das sobreposições de competências -
envolvendo isso órgãos das esferas federal, estadual e municipal, ou
até na mesma esfera. Parte dos conflitos e dos vazios decorrem da
sobreposição de competências ou exatamente de um vazio, de uma
zona cinzenta. Às vezes é exatamente nesse vazio que se
concentram a incapacidade da gestão e da resolução do que
chamamos de conflito relacionado com a mineração. A necessidade
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da incorporação é uma das propostas de consultas públicas nos
processos de licenciamento de empreendimentos, sobretudo de médio
e grande portes.

Depois de participar de mais de 50 audiências públicas, chegamos à
conclusão de que é um procedimento que, no mínimo, aprimora os
empreendimentos e, se constituído um processo de interlocução com
confiabilidade, pode mesmo viabilizar compensações ambientais
efetivas para as populações do entorno, muitas vezes ganhos
ambientais, apesar dos impactos das atividades, e, em última
instância, legitimidade social da própria atividade econômica.

Um outro ponto diz respeito ao fortalecimento das gestões e dos
sistemas municipais. Minas Gerais é um Estado que é referência
nacional e internacional na mineração, como também em outras
atividades econômicas. De 853 Municípios, temos hoje, se não me
engano, 5 conveniados com o Estado para realizar processo de
licenciamento. A grande maioria dos Municípios mineiros não dispõe
sequer de uma lei municipal sobre meio ambiente, tampouco de um
órgão técnico da administração direta, diretoria, departamento,
secretaria, muito menos de conselhos municipais paritários
deliberativos, representantivos dos diversos interesses existentes
naquelas localidades. Entendemos que isso normalmente transpõe
para o Estado ou para a União processos conflituosos que, muitas
vezes, poderiam ser resolvidos num processo de diálogo e de
entendimento em âmbito local.

Um outro aspecto refere-se à identificação dos pontos de conflito no
território de Minas Gerais. Estamos fazendo esse levantamento para a
Bacia do São Francisco. Entre eles, temos conflitos entre atividades
da mineração e comunidades quilombolas, de pescadores,
tradicionais de um modo geral, agrícolas, etc. Buscamos também
identificar caminhos para a superação desses conflitos. O próximo
ponto é a institucionalização da instância de conflitos. Como disse,
transpõe a lógica setorial de um setor dialogando com outro, muitas
vezes em posições antagônicas.

A questão seguinte diz respeito à definição de uma agenda concreta
para os territórios. Na semana atrasada, em Belém, foi feita uma
primeira reunião com o governo federal, com nove Governadores da
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Amazônia Legal, para o lançamento do Programa Amazônia
Sustentável. O pilar desse entendimento se chama Zoneamento
Ecológico-Econômico. É um instrumento que, se feito e conduzido de
uma maneira inclusiva de todos os setores, apesar de haver
divergências, é um bom caminho. Temos dois casos na Amazônia
brasileira em que já temos um zoneamento em vigor que ordena a
ocupação do território. Ele, muitas vezes, é a garantia do uso múltiplo,
do acesso de todos os setores aos recursos naturais estratégicos e
essenciais a todos os setores da economia.

O ponto seguinte é a diversificação da economia e a consolidação
de uma agenda para a legitimação social. Estivemos, há 10 dias, em
Santiago do Chile, participando da primeira reunião da rede ibero-
americana para a gestão de conflitos relacionados à mineração.
Participaram 17 países, bem como várias grandes empresas. A
grande busca diz respeito a quais caminhos trilhar para que as
comunidades, sobretudo no entorno dos grande empreendimentos,
tenham as suas prioridades incorporadas, que não sejam mais
tratadas como externalidades ambientais ou sociais, mas
incorporadas ao modelo de gestão corporativa e ao processo de
decisão de prioridade da própria empresa. É um evento que estamos
tentando trazer para o Brasil no segundo semestre, na segunda
reunião.

Um destaque que gostaria de fazer diz respeito ao recolhimento de
CFEM. Achamos fundamental entender que o setor mineral é bastante
diversificado, como, por exemplo, minério de ferro e agregados, como
os da construção civil, ouro, zinco e pedras ornamentais. Ter um
percentual específico atribuído a todos os segmentos não nos parece
ser a melhor proposta. Achamos que deveria haver um
aprofundamento da discussão, com bases técnicas e econômicas,
para se avaliar uma segmentação. Deveria haver também um caráter
progressivo. Quando o empreendimento estiver na fase de
implementação, que possa haver percentuais diferenciados das
etapas em que ele estiver, em fases mais intensas de arrecadação.

Uma outra questão é a destinação dos recursos por parte das
administrações municipais, do governo estadual e do próprio governo
federal. Não há obrigatoriedade, no caso específico do governo
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federal, de que esses recursos sejam destinados para os territórios
que geraram o seu recolhimento. Encaminhamos à Casa Civil e ao
Ministério da Justiça uma nova minuta de um decreto presidencial
para aprimorar o decreto de 1991, que trata da proteção de cavidades
naturais subterrâneas. É possível flexibilizar a proteção integral
dessas cavidades, desde que as de relevância sejam protegidas. Isso
implica diretamente a atividade da mineração e a ocupação
sustentável, sobretudo dos pólos das regiões cársticas de Minas
Gerais, como Arcos, Pains, Lagoa Santa e o Norte de Montes Claros.

Temos duas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente:
uma trata de mineração em áreas de preservação permanente; outra,
de recuperação de áreas de preservação permanente. Estamos
participando do monitoramento, que estará em vigor durante dois
anos. Há uma relação direta com a ocupação do território em Minas
Gerais. Retomarei uma delas daqui a pouco.

Tenho mais 2 minutos para falar, razão pela qual me esforçarei para
ser o mais conciso possível, Deputado. Incentivo, apoio ou
obrigatoriedade de criação dos conselhos municipais de meio
ambiente: a área de saúde tem experiência fundamental nisso, já que
condiciona a destinação de recursos à criação de conselhos, assim
como atribui a eles a fiscalização da aplicação desses recursos.

Para finalizar, para não me estender além do tempo: investimento
em transferência de tecnologias. O Brasil tem tecnologias
ambientalmente amigáveis disponíveis, mas não tem um programa
significativo, em âmbito federal e estadual, no caso de Minas Gerais.
Não tem também orçamento para levar o acesso a essas tecnologias
até a imensa maioria das empresas de mineração ou até àqueles que
fazem a mineração ainda de forma informal. Os acessos às
tecnologias, às vezes, são de baixo custo e podem minimizar
significativamente os danos ambientais, além de agregar valor. O
setor, que trabalha com 60% a 95% de perdas do bem mineral
extraído, não deveria reconhecer isso como um processo natural.
Esse é um processo fundamental a ser transposto. Deveria haver
100% de aproveitamento do bem mineral, convertendo os ganhos e a
diversificação da produção para compensação e recuperação
ambiental. Muito obrigado e desculpe-me ter excedido em um minuto
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o meu tempo.
Palavras do Sr. Luiz Antônio Fontes

Boa-tarde a todos. Cumprimento o Deputado Sávio Souza Cruz,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa
e coordenador desta Mesa, assim como os demais presentes, as
senhoras e os senhores.

Aproximei-me do Presidente do Ibram e do Dr. Paulo Haddad
porque, em minha apresentação - não é nenhum roubo -, utilizei
algumas informações do Ibram, o que me foi autorizado fazer. Só
estava avisando com antecedência que não tirarei palestra do Dr.
Paulo Haddad, principalmente em razão do seu enorme
conhecimento. Fiz apenas algumas poucas cópias.

Inicialmente, gostaria de mostrar aos senhores uma pequena
informação acerca da competência da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico - Sede - de Minas Gerais. Essa Secretaria tem
praticamente seis anos, está em seu segundo mandato. Surgiu de
uma fusão, apesar de não ter sido esse o objetivo. Assim, abrigou em
sua Pasta as atividades de mineração, energia, indústria e comércio.
Além disso, assuntos da área internacional foram incluídos como
complemento. Registrei, aqui, algumas competências da Sede, tais
como: formular e coordenar a política estadual de desenvolvimento
econômico e supervisionar sua execução nas instituições que
compõem sua área de competência. Essas instituições, para quem
não sabe, são: o BDMG, o Instituto de Desenvolvimento Integrado de
Minas Gerais, a Cemig, a Gasmig, a Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais - Codemig. Esse é o sistema que dá suporte à Sede.
Isso é apenas para vocês terem uma noção. Até 2002, sempre existiu
no Estado a Secretaria de Minas e Energia. Então, ela não perdeu o
foco, mas hoje seu espectro é muito maior. Dentro da Sede, vocês
verão, nesta palestra, que a sua equipe é muito pequena.

Temos algumas informações acerca da economia de Minas Gerais,
que tem em seus setores, como todos já sabemos, a mineração e a
metalurgia. A economia de Minas Gerais tem nos setores de
mineração e metalurgia - o ferro-gusa, o ferro-liga, a fundição e a
siderurgia - um de seus principais pilares. A atividade mineral propicia,
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há várias décadas, o desenvolvimento dos setores de serviços,
consultorias e ensino. No Estado, temos duas grandes universidades:
a UFMG e a Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop -, que são
tradicionais na área de ciências geológicas e engenharia de minas. As
demandas atuais do setor minerometalúrgico - isso é uma cadeia e
precisa da matéria-prima para sua transformação - indicam que o
governo de Minas deve criar, de forma ágil, as condições necessárias
para o crescimento desse setor, sem perder as oportunidades que
porventura surjam. O tempo é necessário às decisões do setor
empresarial.

Os programas do governo de Minas de incentivo à mineração e à
siderurgia focam principalmente a criação de condições de maior
atratividade do Estado. Falamos em redução de riscos para os
investimentos em exploração mineral. Quer dizer, a forma que o
Estado tem de atrair, buscar investimentos para o setor mineral é
fazer a geração de informações geológicas básicas. O Estado faz isso
em parceria com o governo federal, isto é, fez e pretende continuar
fazendo. Falamos ainda em estabelecimento de ambiente favorável a
investimentos no setor - meio ambiente, infra-estrutura, aspectos
fiscais, etc. Todos esses aspectos são analisados, articulados e
discutidos junto a outras Secretarias que envolvam sistemas, a
exemplo da Semad, da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de
Obras Públicas. Temos também a criação de programas
governamentais específicos que atendem aos projetos de grandes
investimentos. Podemos citar aqui algumas informações que vocês
até já conhecem, pois isso já é notificado pela empresa. Vejamos:
projeto da V&S, em Jeceaba; a expansão das outras empresas, como
a CSN, Gerdau, Arcelor Mittal. Enfim, são projetos que demandam
grandes investimentos. Portanto, é necessário haver uma atenção
especial do governo a fim de que esses investimentos não se percam.
Isso é só para vocês terem uma idéia do compromisso. Na verdade,
isso é parte de um gráfico, de uma tabela publicada. Fizemos apenas
um destaque dos investimentos previstos no período de 2003 a 2010
nos setores básicos objetos deste seminário, quais sejam mineração,
metalurgia e siderurgia. Então, há hoje a previsão de cerca de
R$58.000.000,00 para investimentos. Quanto ao que já está
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ocorrendo, não tenho o valor preciso. A previsão de investimento total
no Estado é de R$169.000.000,00.

Alguns indicadores do setor mineral do Estado já são conhecidos
pelos senhores, mas, sem querer ser repetitivo, temos de valorizar o
que o Estado produz e que tem o seu valor. Minas Gerais é o maior
produtor de calcário, ferro, fosfato e grafita. Faço questão de frisar
isso para dar valor também aos empreendimentos e projetos de
empresas instaladas que têm o seu significado dentro da economia
mineral do Estado. A grafita, o lítio, o níobio, o ouro e o zinco... Há
mais de 300 minas em operação. Detém ainda 46% das minas
brasileiras de grande porte, conforme dados do “Anuário Mineral
Brasileiro”, uma publicação do DNPM, conforme dados de 2005. O
conceito de grande porte no “Anuário Mineral” são relativos às
empresas que têm uma produção mineral acima de 1.000.000t por
ano. O Estado de Minas Gerais responde por 44% do valor da
produção mineral brasileira comercializada. É muito importante frisar a
expressão “comercializada” porque, até os idos de 2000, usávamos
muito a expressão “do valor da produção mineral”. No caso, os
conceitos e as bases de cálculo são diferentes. Estamos vendo que
esse termo está sendo bem frisado. É o nome da produção mineral
comercializada, que difere totalmente do cálculo. Quando se dizia que
o valor da produção mineral do Estado de Minas Gerais era em torno
de 202 mil, era em torno de 35%.

Quanto à arrecadação da CFEM, deixarei o Dr. Juninho e os outros
palestrantes falarem a respeito. Conforme sabemos, é de
R$265.000.000,00 a parte do Estado de Minas Gerais,
correspondendo a 48,54%. No universo de 2003 a 2007, para vocês
terem uma idéia, esse número, que dá sempre em torno de 50% da
arrecadação do Brasil, corresponde a Minas Gerais.

Seis Municípios mineiros estão entre os 10 maiores arrecadadores
de CFEM. Dos R$47.000.000.000,00 de investimentos previstos até
2012, no Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram -,
aproximadamente 30% serão do Estado de Minas Gerais.

Evidentemente que isso gera a necessidade de buscar agilidade nas
ações do governo em todas as suas esferas para que se incrementem
e se mantenham os investimentos no Estado, seja na infra-estrutura,
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seja quanto aos licenciamentos ambientais, seja na parte dos
benefícios fiscais que a legislação estadual permite sejam concedidas
aos empreendimentos que atendam aos requisitos previstos na lei. Aí
vemos uma tabela do Ibram dando uma noção de onde estarão esses
investimentos de US$47.000.000.000,00 entre 2000 e 2012. Serão
aplicados nos setores de ferro, níquel, alumínio, bauxita, cobre, ouro,
agregados, fosfato, zinco, nióbio e caulim. De acordo com o nosso
aprendizado, sabemos onde Minas se coloca. Estamos bem
colocados em ferro. Esperamos nos colocar bem na alumina e na
bauxita e também no alumínio. Quanto ao caulim, temos dificuldades
em função das nossas reservas. No ouro, no fosfato e no zinco e no
nióbio.

Fiz uma pequena confusão na minha leitura: ao invés de “caulim”, li
“cobre”, é cobre. Temos dificuldade desse bem mineral no Estado.
Não temos ainda reservas descobertas, mas temos perspectivas em
função dos mapeamentos que são a geração de informação geológica
básica para que os investidores continuem a pesquisar sobre o
território mineiro.

Essa é uma distribuição do valor dos US$13.000.000.000,00, seriam
aplicados em que setores da mineração? Ferro, ouro, zinco, fosfato,
nióbio e bauxita.

Esse é um dado mais detalhado dos investimentos, dos
US$13.000.000.000,00. Os senhores podem observar que o minério
de ferro é que impulsiona isso.

Em relação àquele valor de 44% da produção mineral
comercializada, os dados são comparativos ao valor de Minas Gerais,
que é de R$13.000.000.000,00: 82% correspondem ao ferro, 8% aos
bens metálicos, excluindo-se o minério de ferro, e 10% aos bens
minerais não metálicos.

Esta é uma projeção dos dados de 2007, fornecidos pelo Ibram.
Serei breve, porque esse não é o nosso objetivo. Posteriormente, a
Assembléia poderá disponibilizar as informações.

Mudarei um pouco o enfoque da palestra. É evidente que não posso
fazer uma análise crítica sobre todos os bens minerais do Estado,
que, aliás, não faz uma análise profunda do assunto. Mas alguns
aspectos estão muito claros, como o das rochas ornamentais. Esta
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tabela mostra claramente onde o Estado tem de participar e criar
condições de melhora. Trago uma informação sobre a exportação.
Esses setores representados por empresas de médio e pequeno
portes têm seu significado na pauta de exportação de Minas Gerais.
Valorizo-os não pela expressão da sua cifra monetária, e sim por sua
capacidade de geração de emprego e colocação de um produto no
mercado internacional.

Quanto à ardósia, Minas responde por 95% da exportação brasileira;
ao quartzito, por 95%; à pedra-sabão, por 94%. Houve diminuição em
relação ao granito, setor que precisa de atenção, ajuda e inovação. O
Estado tem discutido melhoras com as entidades de classe, e, como
sempre, a Secretaria tem mantido contato com entidades
representativas de classe. No caso do granito, a interlocução ocorre
com o Sinrochas; da ardósia, com a Amar, na região de Papagaios; do
quartzito, com a Amist, na região de São Tomé das Letras; e da
pedra-sabão, com a Sinrochas.

Observem a variação na exportação de Minas Gerais quanto ao
diamante, que tem uma legislação específica. Em 2005, o Estado
respondia por 78%. Em virtude de fatos passados e de normas mais
rígidas, houve uma queda muito grande em 2006, respondendo por
16,8%. Subiu para 39,5% em abril de 2008, e hoje está em 66,3%,
graças ao trabalho do DNPM, do Ministério de Minas e Energia, onde
se criou um fórum de discussão da certificação do Processo
Kimberley. O Estado participa desse fórum e, juntamente às entidades
produtivas e ao governo federal, tenta buscar alternativas para que o
setor não traga mais prejuízos para nenhum Estado brasileiro,
especialmente Minas Gerais, que sempre foi o maior exportador.

No que se refere à participação de Minas na exportação brasileira do
ouro, o Estado responde por 65%; da grafita, 97,5%; do minério de
ferro, 64%. O primeiro quadro mostra a quantidade; o segundo, os
valores, em bilhões de dólares.

Chamo atenção para as pelotas. A agregação de valor é muito
importante em relação ao peso. De forma resumida, numa produção
importante em relação ao peso. De forma resumida, numa produção
relativa de 1/4 de pelotas, obtém-se metade do faturamento com
minério de ferro.
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É com isso que temos de nos preocupar, já que, evidentemente,
existem restrições técnicas, para saber como expandir a nossa
capacidade de pelotização no Estado. A capacidade de pelotização do
Estado é de 4.000.000t e, brevemente, deverá ter mais 6.000.000t, o
que, em curto prazo, chegará, acredito, a 15.000.000t. Essa é
capacidade da produção siderúrgica do Estado. Em relação ao aço,
ela está em torno dos 11 milhões, e, de ferro-gusa, em torno dos 5
milhões. Estamos num processo de expansão das usinas siderúrgicas
instaladas, além da que está para ser instalada em Jeceaba. Talvez,
nos próximos cinco anos, consigamos chegar a mais de 10.000.000t,
em decorrência do aumento da capacidade de produção de aço em
Minas Gerais.

Vou passar rápido por este dado, que é um dado da estimativa de
produção de 2008 a 2012, fornecido pelo Ibram. Quero chamar a
atenção para a bauxita, uma vez que o Estado está atento a isso. As
reservas de bauxita, em Minas Gerais, estão na região central, na
região da Zona da Mata e no Sul de Minas, sendo que 91% das
reservas lavráveis de bauxita estão na Zona da Mata, uma região
importante para o Estado. Sobre a produção bruta de bauxita, em
2006, a Zona da Mata foi e ainda é, hoje, a maior produtora de bauxita
beneficiada. Em relação à produção transformada, a produção de
bauxita da Zona da Mata é a menor, e é exatamente isso que
queremos mudar, mas, para isso, é preciso encontrar, junto ao setor
produtivo, uma forma de avançar nessa transformação do bem
mineral na Zona da Mata.

Esse dado da CFEM é apenas um dado comparativo para mostrar
que, em torno dos anos de 2003 a 2007, a CFEM, em Minas Gerais,
era mais ou menos de 50%. O Estado tem investido, mas,
evidentemente, quando se fala em investimento, é preciso expansão,
já que o crescimento precisa de infra-estrutura. Um dos pontos desse
crescimento é a pesquisa que está sendo feita sobre o gás natural, na
região de São Romão, que tem um gás conhecido. O Estado, por
meio de um esforço conjunto com a ANP, colocou essas áreas em
blocos, e hoje elas estão sendo pesquisadas pela Petrobras e pela
Codemig, que é uma empresa do governo no consórcio e que detém
um bloco em relação ao qual estão fazendo essa pesquisa. A
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pesquisa é para ver se esse gás, que é um gás que existe, pode ser
comercializado ou não. Esta é a região do gás, apenas ilustrativa, na
região próxima a Três Marias e a São Romão, uma área que está
sendo pesquisada pela Petrobras, pela Codemig e por uma empresa
argentina.

Nesse programa, há o conhecimento geológico do Estado de Minas
Gerais, que é algo que atrai investimentos para quem trabalha em
mineração, em razão do nível de conhecimento que o Estado tem do
seu território. O Estado tem hoje 323.000km2 de conhecimento, ou
seja, 54% de Minas Gerais são conhecidos. Estamos prevendo, junto
à Codemig, um novo mapeamento pelo governo do Estado, um
mapeamento geológico de 16 folhas, que criou 48.000km2, numa
escala para 100.000. Vou passar rapidamente esta informação sobre
o levantamento aerogeofísico. Este é um mapa que mostra o nível de
informação que temos hoje sobre levantamento aerogeofísico, que é
um instrumento de última geração em termos de subsídios e
informações, para que o setor privado invista no ponto mais
estratégico, que é a parte de sondagem. Então, em 2001, criamos um
trabalho, que são as áreas nºs 1 a 6; em 2005, criamos as áreas nºs 7
a 9; e agora o Estado está em conversação, por meio da Codemig,
junto ao governo federal, para implementar os procedimentos
administrativos de novas áreas no Estado, que são essas áreas nºs 10
a 13. Esta seria a base da estratégia do Estado para a atração de
investimentos na área de mineração: enriquecer o conhecimento
sobre o território mineiro. Este é o programa de fomento de
exploração mineral, para 2008 até 2009.

Estou à disposição dos senhores, ou melhor, toda a equipe técnica
da Secretaria, eu, Luiz Antônio e mais dois engenheiros que fazem a
parte técnica da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no
assunto ligado à mineração e à metalurgia. Obrigado a todos.
Desculpem-me pelo atraso.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Sr. Paulo Roberto Haddad
Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa-tarde. Procurei,

nas edições dos últimos dois meses dos principais jornais de Minas -



1039

“Estado de Minas”, “O Tempo”, “Hoje em Dia” e, particularmente, “O
Diário do Comércio”, que dá muita atenção a este tema - quais seriam
as questões que a opinião pública do Estado tem a respeito da
mineração em Minas, as minas de Minas. E selecionei, em entrevistas
de Prefeitos, artigos e notas, cinco questões que preocupam a nossa
população. Não poderei tratar de todas e o farei de maneira sucinta.

Primeiro: a preocupação dos povos mineiro e brasileiro de, depois
do processo de globalização da década de 90 e da abertura da
economia brasileira, estarmos entrando numa fase de
neocolonialismo, na medida em que nossas exportações são,
fundamentalmente, dominadas por produtos primários - minérios,
alimentos, papéis e celulose -, que correspondem a 52% da pauta de
exportação. Com a diferença que não seria mais uma forma de
neocolonialismos norte-americano e europeu, mas do Sudeste
Asiático. Segundo, a preocupação com a mineração e o meio
ambiente, se, toda vez que uma base de recursos naturais for
explorada, não estaríamos comprometendo profundamente o meio
ambiente. Terceiro, o impacto do desenvolvimento da mineração nos
Municípios e nas regiões onde se localizam as reservas. Quarto, a
questão fiscal, que interessa particularmente aos Prefeitos, se a carga
tributária da mineração não seria baixa em relação a outras atividades
econômicas. E quinto, a discussão que aparece com freqüência, de
que minério não dá duas safras. Tocarei rapidamente nessas cinco
questões, darei minha opinião, e depois, durante o debate, poderemos
detalhar mais.

Em nossa história, desde o período colonial, tivemos três modelos
de crescimento. No período colonial, o modelo primário exportador,
em que a dinâmica do crescimento era dada pela exportação de
produtos primários - diamante, ouro, pau-brasil, algodão, alimentos,
açúcar, café. Quando o mercado desses produtos sofria algum abalo,
como sofreu na depressão de 1929, partíamos para um segundo
modelo, de substituição de importações. Particularmente a partir do
governo Juscelino Kubitschek, a dinâmica de crescimento da
economia brasileira passou a ser o mercado interno, e, quando ele
deixou o governo, o Brasil tinha o parque industrial mais moderno do
Terceiro Mundo, mais moderno que o dos chamados Tigres Asiáticos.
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A partir de 1990, entramos no terceiro modelo de integração
competitiva, em que o Brasil levanta as barreiras alfandegárias,
desregulamenta o comércio e entra no processo de globalização
econômica e financeira. Hoje exportamos, por mês, mais do que
exportávamos por ano há 15 anos. Ou seja, a abertura foi profunda,
estamos integrados na economia mundial profundamente. Depois do
processo de globalização, na pauta de exportação do País, passou a
haver uma predominância de produtos intensivos, direta ou
indiretamente, de recursos naturais. Diretamente, como o próprio
minério e, indiretamente, como a chapa de aço; diretamente, como a
madeira e, indiretamente, como papel e celulose.

Então, há uma preocupação da opinião pública se não estaríamos
em uma nova fase de especialização perversa, ou seja, a economia
voltando a trabalhar com produtos primários. Minha opinião é no
sentido de que, se olharmos os produtos primários no processo de
globalização, veremos que, além de serem intensivos de recursos
naturais, eles são intensivos de capital humano, capital tecnológico e
capital institucional. Isso quer dizer que, para tirarmos 1t de minério de
Itabira ou de Carajás e colocá-la na China, competindo com a Índia,
limítrofe com aquele país, temos de ter mais que matéria-prima bruta;
temos de ter logística de transporte, pesquisa e desenvolvimento,
engenharia financeira, qualificação da mão-de-obra, etc.
Provavelmente, em 1t de minério que chega na China, 20% são de
matéria-prima bruta; os demais custos são de tecnologia, investimento
em pesquisa e desenvolvimento, etc. A mesma coisa acontece com 1t
de carne que sai de Uberlândia e vai para a mesa do japonês. Isso
significa, fundamentalmente, que estamos utilizando tecnologia de
controle de doenças, de controle de satélite e rebanho, etc. Então há,
basicamente, um problema de colocação do que se chama de
produtos primários: há mais tecnologia no ovo da Granja Resende, em
Uberlândia, que em uma indústria têxtil de confecção informal do
Barro Preto ou de Divinópolis.

Passando à segunda tese do meio ambiente, o trabalho que
preparei para o Ibram mostra que, para que uma mina de níquel do
Sudeste do Pará se viabilize, é preciso haver algum desmatamento da
Amazônia. Se compararmos o valor econômico gerado por hectare
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desmatado na Amazônia para a mina de níquel e para o agronegócio,
veremos que, para cada hectare de desmatamento... Nesse estudo,
para cada hectare de mata amazônica que tem de ser desmatado...
Então o estudo mostra o seguinte...

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

O Sr. Franco Santana - Companheiros, vamos fazer o nosso
manifesto aqui, porque temos mais luta para fazer hoje ainda. É bonito
ver esta Casa pintada e com cheiro de povo, como em poucos
momentos. Mais uma vez, fomos agredidos, ao entrarmos aqui.
Fomos recebidos com truculência, apanhamos.

Este modelo econômico não serve aos trabalhadores e às
trabalhadoras. Os recursos naturais e a Vale do Rio Doce são
patrimônio do trabalhador brasileiro. O atual modelo econômico
adotado no Brasil afronta os interesses do povo brasileiro e a
soberania do nosso país. Tem como objetivo apenas o lucro dos
bancos e das grandes empresas, na maioria transnacionais. Para
isso, desmata, privatiza, constrói represas, apropria-se da terra, das
águas, dos minérios, da biodiversidade, da educação, das estradas,
da saúde e da cultura.

Este modelo representa um verdadeiro perigo à vida do Planeta.
Aumenta a exploração dos trabalhadores, retira direitos, aumenta o
desemprego, a pobreza e a violência. De forma resumida, privilegia e
concentra riqueza nas mãos dos mais ricos, especialmente os
banqueiros e as transnacionais, enquanto aumenta a desigualdade e
a pobreza para a maioria do povo brasileiro.

Em Minas Gerais, o setor de mineração é o melhor retrato de quão
nefasto é esse modelo econômico. O Estado foi e continua sendo
símbolo do saque das riquezas de nosso país. O ouro extraído aqui no
período colonial foi enviado à Europa sem nenhum retorno concreto
ao Brasil.

Da mesma forma nossos minérios têm sido enviados hoje ao
exterior, deixando aqui apenas a devastação ambiental. Minas Gerais
é líder do setor no Brasil, com 44% de participação. Quase 50% da
produção nacional de ouro tem origem em Minas, que é responsável
aproximadamente por 53% da produção brasileira de minerais
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metálicos e 71% de minério de ferro. A cadeia produtiva mineral
representa 30% do PIB estadual. Toda essa riqueza é produzida, e a
maior parte, exportada, sob o controle de grandes empresas
transacionais, cujos lucros são destinados ao exterior. Essas
empresas são beneficiadas de isenções tributárias como a garantida
pela Lei Kandir, que determina que as atividades exportadoras sejam
isentas de pagamento de ICMS. Além disso, os “royalties” pagos pelo
setor são irrisórios. Em 2007, quando as exportações do setor
somaram R$16.000.000.000,00, foram pagos apenas
R$153.000.000,00 em “royalties”, ou seja, menos de 1%. Combater
essa lógica destrutiva, opressora e perversa é necessário e urgente.

Nossa luta é para construir uma sociedade melhor, onde a riqueza
seja repartida para os que realmente a produzem: os trabalhadores e
as trabalhadoras do campo e da cidade.

Estamos mobilizados hoje desde as 7 horas e protestamos porque
somos contra o modelo neoliberal e imperialista que tem como um de
seus grandes símbolos no Brasil e em Minas Gerais a empresa Vale
do Rio Doce.

Denunciamos a privatização da à época Companhia Vale do Rio
Doce, a qual foi cercada de questões ilícitas e vem sendo questionada
por inúmeras ações judiciais. Apontamos algumas irregularidades na
privatização. O Bradesco participou do consórcio de avaliação da
venda, montou o edital de venda da companhia e mais tarde tornou-se
um de seus principais acionistas, o que era proibido por lei. O atual
Presidente da empresa, Sr. Roger Agnelli, dirigiu o Bradesco por 20
anos e hoje comanda a exploração. Foram demitidos 11 mil
trabalhadores no processo de privatização. Além disso, a Vale foi
vendida por um preço irrisório, de R$3.300.000.000,00, que, perto do
patrimônio da empresa e do seu valor estratégico para o País, é
ridículo. A Vale é um complexo econômico de 64 empresas. É a
segunda maior mineradora do mundo, a primeira produtora de ferro do
mundo, a maior do mundo em variedades minerais e está presente em
13 Estados brasileiros, numa área de 23.000.000ha. Sob esse
domínio territorial estão incalculáveis riquezas em minérios,
biodiversidade e água. Podemos mensurar quão criminosa foi a
privatização, apontando que hoje a Vale lucra, em média, por ano,
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seis vezes seu valor de venda. A questão energética hoje mobilizou e
trouxe para esta Assembléia milhares de pessoas. A Vale do Rio Doce
consome 5% de toda a energia produzida no Brasil e paga, em média,
20 vezes mais do que as famílias, nas suas casas. Isso é um absurdo.
É ou não é, pessoal?

O preço da luz é um roubo. O preço da luz é um roubo.
A Vale do Rio Doce tem, pela sua envergadura econômica, grande

influência política, financiou a campanha de vários candidatos a
diversos cargos. Hoje há 40 Deputados no Congresso Nacional que
defendem seus interesses. O Governador do nosso Estado, Sr. Aécio
Neves, teve 40% de sua campanha financiada por essa empresa.

Os impactos ambientais nos locais de exploração mineral têm como
regra o desmatamento, a destruição e a poluição de nascentes, bem
como a poluição e a degradação do solo. Em Itabira, o ar tem o
mesmo grau de poluição da cidade de São Paulo. Há ainda a
construção de barragens que contêm os rejeitos minerais que provêm
da lavagem e do beneficiamento do minério, altamente tóxicos. Além
disso, a cada dia, ampliam-se as monoculturas de eucalipto, que
expulsam os trabalhadores de suas terras e destroem o meio
ambiente.

A Vale promete plantar, até 2015, 345 milhões de pés de árvores de
eucalipto. Como está o preço do arroz e do feijão, pessoal? No que se
refere à questão trabalhista, a Vale chega a pagar R$550,00 para um
trabalhador em início de carreira. Um trabalhador da referida empresa
paga o seu salário mensal em apenas 6 horas de trabalho. Isso é um
absurdo, pois todo o resto vai para o lucro, para a ganância do capital
internacional.

Impacto social - A propaganda de geração de emprego feita pelas
empresas nas áreas de mineração gera um fenômeno de atração de
pessoas, ocasionando aglomerados populacionais desprovidos de
qualquer serviço básico. Desemprego, prostituição de mulheres e
crianças, violência, alcoolismo e problemas de saúde são
generalizados nas regiões mineradoras, com proporções
incalculáveis.

Há 25 anos, os moradores dos Bairros São Geraldo, Caetano
Furquim, Boa Vista, Casa Branca e Vila Mariano de Abreu lutam pelas
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obras de transposição da linha férrea da Vale do Rio Doce, que passa
pela região. São inúmeros os problemas que essas pessoas
enfrentam, como mortes, mutilações, abalo nas estruturas das casas,
além de pessoas que morrem nas ambulâncias esperando o trem
passar. Não aceitamos isso mais. Ocupamos hoje, de manhã, o trilho
da Vale; impedimos a passagem de trens para que a empresa desse
um prazo determinado para o início das obras de transposição.
Conquistamos o que pretendíamos, pois é só na luta que o povo
conquista os seus direitos.

Há três anos, a Vale está explorando minério de ferro de alto teor na
Mina Capão Xavier, em Nova Lima, numa região de quatro
mananciais de abastecimento público, Fechos, Mutuca, Catarino e
Barreiro, que são responsáveis pelo abastecimento de 320 mil
pessoas de Belo Horizonte. A atividade de mineração implica o
rebaixamento do lençol freático. A tendência é as nascentes próximas
secarem, ou seja, haverá uma catástrofe no abastecimento de água
da Região Metropolitana.

Um outro ponto é a construção da barragem de Aimorés pela Vale e
pela Cemig. De acordo com a Comissão de Direitos Humanos desta
Casa, foram atingidas pelas inundações, direta ou indiretamente,
cerca de 100 mil famílias dos Municípios de Baixo Guandu, Aimorés,
Resplendor e Itueta. Foram desalojadas 2 mil famílias, mas apenas 40
foram indenizadas. A última denúncia diz respeito à redução do
Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. Tramita aqui, nesta Casa,
um projeto de lei do Deputado Ivair Nogueira, que prevê a redução de
6,5% da área do Parque. Isso também afetará os mananciais de
abastecimento da Região Metropolitana.

Estamos mobilizados, hoje e sempre, até mudarmos essa situação.
Por isso exigimos a reestatização da empresa Vale do Rio Doce,
como forma de devolver ao povo brasileiro uma empresa de caráter
estratégico para a economia e para a soberania nacional. A Vale é
nossa, é do povo!

Esperamos uma solução imediata da situação dos Bairros São
Geraldo, Caetano Furquim, Boa Vista, Casa Branca e Vila Mariano de
Abreu. Esperamos também que o governo federal assuma uma
postura em relação à empresa Vale, por meio de uma articulação e de
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uma frente de Estados mineradores, para que se construa um novo
imposto de mineração. Somos contra a Lei Kandir. Queremos o fim
dele. É um absurdo!

Que se cumpra a liminar da tarifa social de energia expedida pelo
Desembargador Catão Alves, que garante a tarifa social de energia
para as famílias que consomem menos de 180kW por mês.

Queremos que sejam suspensos os subsídios de energia para as
grandes empresas e para os megaprojetos. A energia, que é do povo,
tem de estar a serviço do povo. Queremos o fim da crise dos
alimentos, a reforma agrária e a soberania alimentar. Queremos que o
governo estadual construa uma política de reforma agrária a partir das
terras devolutas do Estado e que não renove o contrato com as
empresas plantadoras de eucaliptos, como a Votorantin, a Acesita, a
V&M, a Cenibra, a Vale, e outras, as quais estão tirando das terras o
nosso povo que quer plantar arroz e feijão. Pátria livre! Pátria livre!
Pátria livre! Vamos para a Cemig exigir nossa tarifa de energia.

O Sr. Carlos Magno de Lima Silva - Queremos também a revogação
do decreto de 5 de março, que considera as terras da MMX como de
utilidade pública. Onde já se viu uma empresa que deu a uma só
pessoa o lucro de R$6.000.000.000,00 ter suas terras como de
utilidade pública? Fora MMX!

O Sr. Wegton José Alvarenga Silva - Senhoras, senhores e
manifestantes, por favor, eu me chamo Wegton e sou um dos
delegados eleitos da cidade de Itabira, onde teve início esse nosso
encontro. Sou representante do Sindicato Metabase de Itabira, que
está diretamente ligado às atividades da Companhia Vale do Rio
Doce. Comigo está o Sr. Carlos, Vice-Presidente do Sindicato
Metabase e também delegado eleito.

Estamos solidários aos companheiros. Realmente, Srs. Deputados,
o que eles acabam de apresentar aqui é do conhecimento de todos. A
Vale do Rio Doce foi doada. Ninguém pode falar que houve uma
venda. O que houve foi uma venda ilusória, uma venda, no mínimo,
estranha e questionável, por um preço questionável. Eles estão
cobertos de razão. Nós, do Sindicato Metabase, defendemos o
trabalhador, que tem um salário defasado, que vem sofrendo com as
condições ambientais, com as condições de trabalho, com problemas
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de saúde. Muitas vezes, Srs. Deputados, eles não podem apresentar
suas queixas diretamente à empresa, porque, com certeza, serão
demitidos.

Eles estão trazendo aqui a explosão de uma bolha, o que um dia
teria de acontecer. Se não houver mudança na legislação, se não
houver integração entre povo e legisladores, outra bolha explodirá.
Eles estão trazendo aqui a verdade. Os trabalhadores da Vale têm
salários muito pequenos para o lucro de uma empresa que foi
apresentado aqui, ontem. O que ocorre é um círculo vicioso. Não
saberemos como resolver a questão quando a safra de minério se
extinguir. Quando o minério acabar, a Vale migrará para outras
regiões onde o minério for encontrado, como vem acontecendo em
Carajás e em outras reservas que nem conhecemos. Aqui mesmo foi
dito que só 3% das nossas reservas minerais são conhecidos. O que
acontecerá com a cidade de Itabira após a extinção total da
mineração?

Essa luta é muito importante, razão pela qual tenho de lhes dizer
que sou solidário a vocês. O Sindicato Metabase é inteiramente
solidário a vocês, que aqui vieram trazer esse manifesto.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos telespectadores da TV
Assembléia que nos acompanham a partir deste instante que
estávamos assistindo à palestra do Prof. Paulo Haddad e fomos
surpreendidos com a visita de um grupo de manifestantes que, de
forma peculiar, usou o espaço para expor seus pontos de vista e fazer
suas manifestações. Recompostas as condições para o
prosseguimento do seminário, a Presidência retorna a palavra ao Prof.
Paulo Haddad, a fim de que conclua seu raciocínio e sua exposição.
Com a palavra, o Prof. Paulo Haddad.

O Sr. Paulo Roberto Haddad - É muito difícil fazer uma exposição
depois de um momento de emoção, mas vou tentar.

O que eu fiz? Examinei os quatro principais jornais de Minas Gerais
durante dois meses. Procurei verificar a opinião pública acerca da
mineração e do desenvolvimento do Estado. Coletei cinco temas mais
importantes. O primeiro deles, abordado no manifesto dos
trabalhadores, relaciona-se à questão das novas formas de
imperialismo que poderiam estar ocorrendo no País, cuja expressão
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seria uma nova dependência da economia brasileira em relação aos
produtos primários, inclusive os minérios.

Na minha opinião, num ambiente globalizado, as exigências do
mercado no tocante à fitossanidade, às características dos minérios, à
logística de transporte, à regularidade do abastecimento e à
preservação do meio ambiente são tão intensas que dificilmente
podemos comparar uma tonelada de minério que sai hoje do País com
uma tonelada que saía durante o período colonial. Quando uma
tonelada de produtos de recursos naturais chega à China, à Índia ou
ao Japão, ela tem uma intensidade de capital natural, mas tem
também, em maior proporção, uma intensidade de capital institucional,
que se refere a organizações, logística de transporte, controle de
rebanho por via de satélite, fitossanidade, etc. Tanto é que, quando
olhamos o quadro de pessoal de tais organizações, vemos que hoje o
índice de mão-de-obra especializada, de nível superior, é maior que o
de mão-de-obra não qualificada.

O segundo tema relacionado ao meio ambiente, conforme um
cálculo que fiz em trabalho que apresentei ao Ibram. Neste quadro
vemos que para gerar o mesmo valor econômico, você tem de
desmatar 47ha de floresta amazônica para gerar o equivalente a 1ha
desmatado em uma mineração de níquel. Com a mineração
localizada, focalizada, que tem um espaço definido de atuação, ela
exige menor impacto ambiental sobre o desmatamento da floresta
amazônica do que as demais atividades.

Veremos agora o problema do desenvolvimento local. Temos aqui o
mapa do Brasil. Em vermelho, temos os Municípios brasileiros que
têm baixo crescimento econômico. São os Municípios cuja produção
“per capita” dos locais é menos de 30% da média brasileira.

A parte marcada de vermelho representa o Brasil subdesenvolvido,
que não inclui apenas o Nordeste. Ele inclui o Norte de Minas, o Vale
do Jequitinhonha, o Mucuri e grande parte do Leste mineiro. Dos 856
Municípios mineiros, 178 estão na mancha vermelha. São os
Municípios subdesenvolvidos. Naquela parte maior, temos mais ou
menos 2.500 Municípios brasileiros.

Na Região Nordeste, aquelas manchas brancas mostram as áreas
desenvolvidas por causa da soja no Oeste da Bahia, por causa do
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período de irrigação etc. Aqui temos o mapa dos Municípios
desenvolvidos do Brasil. Pode-se ver com clareza que ali estão todos
os Municípios cujo PIB “per capita” é mais do que o dobro da média
brasileira. Todas as áreas de mineração, como Itabira, o Quadrilátero
Ferrífero e o Sudeste do Pará, por exemplo, estão localizados naquela
mancha azul.

Se você tomar o Município de Itabira, conforme comentado aqui, que
tem uma mineração histórica, quais são os indicadores de Itabira?
Quanto ao IDH, é alto, próximo do de Primeiro Mundo. Quanto à
desigualdade social, exclusão social, pobreza e outros indicadores de
desigualdade, é exatamente aí que a desigualdade é menor do que a
média brasileira, de Minas e dos Municípios onde predominou a soja e
a pecuária extensiva. O PIB “per capita” é mais do que o dobro da
média brasileira e quase o triplo da média mineira. Temos de olhar
números. É muito fácil vender a idéia de que a mineração é
predatória, gera pouco crescimento e não gera o desenvolvimento
local. Aqui temos a Região Norte, onde o azul, tirando a Zona Franca
de Manaus, que está à esquerda de vocês, aquelas regiões azuis são
de mineração.

Aqui temos o Sudeste brasileiro. Uma coisa que chama a atenção é
que, se você pegar uma diagonal do Noroeste de Minas e for até à
Zona da Mata, temos uma Minas “nordestizada”. Não há como negar
essa situação. A Minas desenvolvida é o Noroeste, o Alto Paranaíba,
o Triângulo, o Sul, uma parte da Zona da Mata e uma parte da zona
central.

Trata-se de um Estado que apresenta elevado desequilíbrio de
desenvolvimento entre os seus Municípios. Os Municípios em que há
a mineração consolidada estão com a cor azul.

Particularmente no Quadrilátero Ferrífero, temos hoje a seguinte
situação: voltando ao mapa do Brasil, há duas regiões que crescem
mais do que qualquer outra. Se estivéssemos em 1970, diria que é o
ABCD, Betim, Contagem, mas não é. As duas regiões brasileiras que
mais crescem e crescerão ainda mais nos próximos 10 anos são
aquelas de mineração do Sudeste e do Pará, além do Quadrilátero
Ferrífero. Isso é muito importante. Temos na mineração uma grande
oportunidade, porque há sobreposição de projetos nessas regiões.
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Toda mina tem uma fase de ascensão, estabilidade e exaustão, mas,
ao desenvolver vários projetos simultaneamente, numa mesma área,
a sobreposição dos mesmos oferece uma situação privilegiada de
crescimento e expansão econômica.

O quarto problema é que a mineração não gera desenvolvimento
local - ou melhor, pode ou não gerar. Se você for à Serra do Navio, no
Amapá, verá que a mina de manganês acabou, a cidade também
acabou, mas a pobreza ficou. Itabira é uma cidade, após 50 anos de
exploração, que tem um dos maiores PIBs “per capita” do Brasil - só
perde para os Municípios mineradores - e um índice de desigualdade
menor que o de vários outros Municípios do Estado e do Brasil. A
explicação é a seguinte: ao se instalar um projeto de mineração, há
quatro efeitos multiplicadores, que são as compras diretas locais, o
emprego, a massa salarial e a arrecadação. No estudo que fiz sobre
os 21 Municípios mineradores do Estado - Itabira, Itabirito, Ouro Preto,
Congonhas, Ouro Branco e outros -, percebi que a despesa está
crescendo a 9%, e a receita a 10%. É possível que esses Municípios
tenham capacidade de arrecadar, tendo como base a mineração, o
suficiente para a sua despesa expandir.

Finalmente, temos um ponto muito importante: como estão vivendo
os Municípios em vermelho? Cerca de 60% a 70% das famílias estão
debaixo do guarda-chuva de uma política social compensatória. Pode
ser a Previdência Social, pode ser o Bolsa Família, pode ser a Lei
Orgânica da Assistência Social, um salário mínimo para cada
deficiente ou idoso. Isso significa que, mensalmente, estamos fazendo
22 milhões de cheques de política social compensatória. Quanto aos
recursos das Prefeituras, 85% a 90% advêm de transferência do
governo federal e do governo estadual. Usando uma expressão muito
forte, estão vivendo de mesada, em contraposição aos Municípios que
têm uma base econômica sólida.

A minha tese é que, quando é aberta uma mina no Município, sua
capacidade de desenvolver a comunidade, já que gera emprego,
compras, massa salarial e arrecadação suficiente para suportar uma
despesa de expansão, depende do modelo do desenvolvimento
endógeno, ou seja, do grau de mobilização da sociedade local, do
empreendedorismo local, para aproveitar essas oportunidades. A lista
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de compras da massa salarial e a lista de compras da própria
mineração atingem 200 itens que podem ser produzidos localmente.

Se houver a capacidade empreendedora, a chamada endogenia,
isto é, a capacidade de mobilização da sociedade local para aproveitar
esse campo de oportunidade, o desenvolvimento local poderá ser
gerado.

Existe o caso extremo de Municípios que não aproveitaram essas
oportunidades e o caso, igualmente extremo, de Municípios em que a
base econômica se diversificou e a cidade ficou cada vez menos
dependente do que ocorria com a mineração.

Para terminar, o meu recado é o seguinte: sou muito otimista em
relação às possibilidades que a mineração traz para o
desenvolvimento do País. Em primeiro lugar, no processo de
globalização, a mineração tem de ser competitiva, e, para ser
competitiva, ela precisa ter inteligência comercial, tecnologia,
instituições empresariais flexíveis e capacidade de competir com
países mais próximos dos grandes mercados.

Em segundo lugar, com a legislação de proteção do meio ambiente
existente nos três níveis de governo, é sempre possível fazer com que
o dano do projeto de mineração seja minimizado, compensado e
mitigado.

Em terceiro lugar, é sempre possível haver uma possibilidade de
gerar o desenvolvimento local pelas oportunidades que as compras
locais trazem, isto é, as massas salariais, o emprego e a arrecadação
que são gerados no Município.

Como o tema é complexo e o tempo é curto, fico à disposição dos
senhores para debater os assuntos que mencionei. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Prefeito Waldir Silva Salvador de Oliveira
Prezado Deputado Sávio Souza Cruz, na pessoa do qual

cumprimento todos os Deputados e autoridades presentes, também
gostaria de cumprimentar o caríssimo amigo e ex-Ministro Paulo
Haddad, representando todos os membros da Mesa.

Tentarei fazer uma fala coletiva, porque hoje represento os
Municípios da Amig. Fui Presidente da Associação por dois mandatos,
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até na semana passada, já que fui obrigado a me licenciar, pois sou
candidato à reeleição na minha cidade. Dezenas de colegas Prefeitos
também foram obrigados a renunciar ao cargo de Diretor nas mais
diversas entidades do Estado, para não se colocarem inadimplentes
em relação à Justiça Eleitoral.

Quando recebemos o convite para participar deste seminário,
ficamos felizes e honrados, mas gostaríamos de dizer que, para nós,
que já promovemos no ano passado, no BDMG, o primeiro encontro
de Municípios brasileiros de mineração, só vale a pena participar
deste seminário se pudermos fazer um debate leal, sério, ponderado,
sensato, apolítico, verdadeiro, corajoso, determinado e resolutivo. Do
contrário, não vale a pena, porque já assistimos a inúmeros
seminários como este que não resultaram em nada, em prática
nenhuma. Hoje, pela manhã, a Priscila, Consultora Jurídica da Amig,
veio aqui dizer que, há 20 anos, houve um seminário como este em
Minas Gerais e que, até hoje, estamos esperando que as resoluções
que saíram daquele seminário se transformem em prática.

Estou aqui como representante da Amig, como Prefeito de cidade
mineradora, e fui designado pelo nosso Presidente Antônio para fazer
essa pequena explanação.

Em um seminário como este, assiste-se de tudo, até ao que
acabamos de ver. Naturalmente, focarei na visão dos Prefeitos de
cidades mineradoras, e o farei com a maior coerência que puder e que
me cabe. Antes, gostaria de dizer que meu discurso não é político,
mas de gestor público, e será de interesse público. Não venho fazer
discurso político, nem populismo, nem demagogia, mas também não
venho acovardar-me diante das demandas das nossas cidades.

Como o Prof. Paulo Haddad disse, somos cidades de classes média
e alta, se considerarmos a arrecadação dos nossos Municípios.
Verdade. Somos cidades que apóiam integralmente a atividade
mineradora em nossos Municípios. Verdade. Não somos adversários
das empresas mineradoras. Verdade. Somos cidades de economia de
aviso prévio. Verdade. Somos cidades que, se não tomarmos decisão
em curto prazo, vamos passar da mancha azul para a vermelha.
Verdade. Somos cidades exploradas nas riquezas minerais que
precisam ser mais valorizadas. Verdade. Somos cidades que têm
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realidades muito próximas umas das outras hoje, no Quadrilátero
Ferrífero, no Pará e em outros Estados brasileiros, mas que podemos
ter realidades muito parecidas, no futuro, com a de Raposos, vizinha
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, falida e quebrada porque
hoje não tem movimento para sequer uma agência bancária, pois não
circula mais dinheiro na cidade, que já foi a rainha do ouro, com Nova
Lima e Rio Acima. Podemos ser no futuro como Piçarrão, a mina que
fechou em Nova Era, que só teve outra atividade econômica no seu
lugar porque o Presidente da Vale, Eliezer Batista, filho de Nova Era,
por uma questão sentimental, levou a Silicona para a cidade, da qual
tive prazer de ser gerente na década de 90. Não temos Presidente de
Vale nascido em cada cidade mineradora.

Então, é preciso encarar com realidade os dados das cidades
mineradoras. Somos verdadeiramente aliados das empresas
mineradoras e do segmento de mineração. Não há dúvida, não temos
a menor condição de negar isso. Mas, durante muitas décadas no
Brasil, e até alguns meses atrás, quando fomos debater no Senado
Federal, na Câmara Federal, no Ministério das Minas e Energia, no
DNPM, no Pará e em vários lugares sobre mineração, falávamos
como o Prof. Cláudio Scliar: “Precisamos ter muito cuidado para não
prejudicar a mineração”. O que é a mineração? As empresas
mineradoras? Não. A mineração brasileira é o meio ambiente, as
cidades, os trabalhadores, as empresas mineradoras, o DNPM, etc.
Enquanto continuarmos com uma discussão manca, ultrapassada e
gaga, achando que atividade mineradora são apenas empresas
mineradoras, não vamos evoluir nunca.

E isso que aconteceu hoje é reflexo de desequilíbrio. O discurso é
muito claro. Não apoiamos esse tipo de demagogia, mas isso é
reflexo. Os dados que aquele moço expôs não são mentirosos, só não
podem ser traduzidos dessa forma. Não é a reestatização que vai
resolver, mas o excesso de monopólio não dá certo. O nosso “royalty”
é o mais baixo do mundo, mesmo. Peguem esse verdadeiro boletim
que a Amig distribuiu. Recebemos o menor “royalty” do mundo, 2% do
faturamento líquido, enquanto a Austrália, que é o nosso maior
concorrente em minério de ferro, paga de 5% a 7,5% do faturamento
bruto.
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E as pessoas vêm falar que a carga tributária brasileira já é elevada.
É elevada para qualquer segmento, não apenas para a mineração. E
há um detalhe: “royalty” não é carga tributária, é o preço que o País
cobra para dar de presente um produto chamado minério, é o preço
de compra do minério. Nós vendemos às empresas como concessão,
e elas repassam. Pergunte ao fabricante de canetas, se ele recebesse
uma caneta semi-acabada por 2% do seu faturamento líquido, se
acharia ruim. Ele deliraria. É muito bem aquinhoado pelo País. Então,
precisamos enxergar a mineração como um todo.

Quando, em 1991, era Prefeito pela primeira vez, liderado pelo
Prefeito de Nova Lima, Vitor Penido de Barros, fomos ao Presidente
Collor várias vezes pedir que regulamentasse a CFEM, que entrou no
País em substituição ao Imposto Único sobre Minerais, não tínhamos
por que queixar de 2% do faturamento líquido. Tínhamos 18% de
ICMS, que rendia aos cofres do Estado e dos Municípios milhares,
dezenas, centenas, inúmeras vezes mais do que a CFEM.

Mas, em 1996, a Lei Kandir nos isentou: qualquer produtor brasileiro
que exporte foi isentado do ICMS. É claro que isso ocorreria em uma
economia globalizada; hoje, o mundo conversa pela internet. Se
quiser, a americana.com faz concorrência com qualquer país do
mundo. Então não podemos ter recurso mineral inerte, parado em
nossos Municípios, sem valor de venda. Isso não nos vale nada, não
nos serve; não é isso o que queremos. Não queremos inviabilizar as
empresas mineradoras nem impingir-lhes um preço de produto com o
qual o minério fique parado; muito pior do que estatizado, fique sem
função. Mas, por outro lado, não queremos perder 18% de ICMS,
perder 5,61% do bolo do ICMS do Estado - até a Constituição de
1988, 5,61% do ICMS do Estado eram divididos pelos Municípios
mineradores, pela grande contribuição que damos ao Estado; hoje o
que nos cabe caiu de 5,61% para 0,11%.

Então, se continuarmos com essa conversa manca de que não dá
para conversar sobre realinhamento de “royalty”, que é o preço de
mercado de minério, estaremos lascados. Depois dizem que isso vai
tirar a competitividade. Ora, qualquer conversa, qualquer argumento é
derrubado perante um aumento de 385% no preço do minério de ferro
nos últimos 10 anos. Qualquer argumento vai por terra ante isso. Se
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não cabem 2% de aumento no faturamento líquido para 4% do bruto,
em um minério que tem um reajuste de, só neste ano, 65%, não sei o
que é competitividade. Estamos loucos. Então não é essa a forma.
Precisamos conversar com equilíbrio; os ganhos têm de ser mais
iguais.

Hoje, pela manhã, alguém disse aqui que os Prefeitos têm uma
visão simplista ao discutir apenas a CFEM. Permitam-me a clareza,
mas, se não nasci para ser demagogo, também não nasci para ser
covarde: simplista é achar que uma cidade do tamanho da nossa, com
as demandas sociais que temos, pode administrar essas demandas
conversando com essa miserinha que é a CFEM. Simplista é analisar
dessa forma caótica, sem visão gerencial, sem conhecer o que é
administração pública e sem saber qual é a pressão que recebemos
dos nossos munícipes, para fazer com que a cidade dê certo.

Vou dar-lhes dados verdadeiros, até porque, durante muitos anos,
toda discussão sobre mineração no Brasil era unilateral: só as
empresas falavam, faziam “lobby”, davam dados, tributavam, etc. De
alguns anos para cá, os Municípios deixaram de fazer papel de bobo:
não queremos mais assistir à mineração; queremos participar,
influenciar, ajudar, fazer com que aconteça da maneira mais certa.
Acham que os Municípios de Minas Gerais são riquíssimos. Somos,
sim, Municípios privilegiados. Digo-lhes mais: se tivéssemos a
garantia de que minério é eterno, nunca pediríamos um centavo de
aumento de CFEM, porque a condição que temos nos basta. Mas o
problema é que esses são recursos exauríveis, e a CFEM, constituída
para que os Municípios a aplicassem em diversificação econômica e
infra-estrutura, para que as nossas cidades ficassem atraentes para
outros negócios, para não quebrarem no dia em que o minério acabar,
não cumpre mais esse papel, pois acaba tendo de entrar no bolo da
caixa da Prefeitura para pagar educação, saúde, meio ambiente,
cultura, etc. Então esses 2% do faturamento líquido, que deveriam ser
obrigatória e exclusivamente aplicados na diversificação econômica e
na infra-estrutura dos Municípios, para dependermos cada vez menos
da mineração, não o são, porque têm de ir para o bolo da demanda
social. Ou seja, a CFEM perdeu a sua principal função. Vou dar-lhes
dados. Dos mais de 300 Municípios mineradores de Minas Gerais,
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apenas 17 arrecadam de CFEM mais de R$1.000.000,00; 29 têm
arrecadação de CFEM de até R$500.000,00; e 142 têm arrecadação
de até R$50.000,00. Vejam a contradição: entre esses 142 que
arrecadam até R$50.000,00 por ano, estão 2 dos maiores produtores
de ardósia do Estado. Ou seja, estão sonegando barbaridade. E não
temos de falar de mineração só de ferro, não. O Estado subestima a
mineração que tem: não se fala em ardósia, quartzito, areia, água
mineral, calcário ou brita. Enquanto isso, sonegam, dilapidam, acabam
com o patrimônio do Estado e subestimam sua mineração. Hoje nós,
da Amig, achamos que há, na informalidade, uma mineração pelo
menos 30% do tamanho da formal. Vou dizer-lhes, sem medo de
errar, que as que pagam menos errado são as grandes; e as que
sonegam e acabam com tudo são as pequenas. A Controladoria-Geral
da União auditou o Estado de Minas Gerais em 2004 e mostrou-nos
que Minas Gerais perdeu R$100.000.000,00 em 2004 de atividade
clandestina e de faturamento ordinário, por debaixo dos panos. Por
que só falamos de minério de ferro, se não damos o devido valor à
mineração? Somos o maior Estado minerador do Brasil, e não temos
uma secretaria de minas e metalurgia. Que valor se dá? Minério é
tratado, no Estado, como segundo escalão. O maior potencial
econômico que temos é mineração e metalurgia, e é subscretaria de
uma secretaria. Quando daremos o valor devido à mineração?

O Ministério de Minas e Energia - podem apostar no que estou
falando -, nas últimas décadas, deveria ser chamado Ministério de
Energia, porque deu pouquíssima pelota à mineração. O Pará também
não tem uma secretaria de minas e energia. Enquanto subestimarmos
um potencial desse tamanho, seremos tratados como bobos.

Direi como subestimamos. Falou aqui o Prof. Paulo Haddad que os
Municípios têm de se preparar para serem empreendedores e
fomentadores de negócio, e fornecer para a mineração. Está aqui
pesquisa contratada pela Amig, no último Exposibram, e, dos 362
expositores de produtos, insumos e equipamentos da mineração,
apenas 104 estão em Minas e no Pará. O resto todo está ou fora dos
nossos Estados ou fora do Brasil. Não há política de fomento para
atrair esse pessoal para cá. A culpa é do Ibram? Não. A culpa é das
mineradoras? Não. A culpa é nossa, como governantes, que não
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sabemos fazer política de fomento para atrair esse povo para cá.
Estamos gerando riquezas para outros Estados. Depois vêm com
esse papo de que o desenvolvimento do País passa,
obrigatoriamente, por Minas Gerais. O desenvolvimento do País passa
onde alicerçamos o caminho para ele passar, senão ele faz a curva e
vai para aonde quiser. Isso é uma bobagem.

Terminarei, Sr. Presidente, e só peço mais um minuto, por gentileza.
Temos de fazer política de fomento, atrair e fazer negócios, buscar e

aumentar o potencial da atividade econômica no Estado. Mineração
não é só exploração mineral; é tudo, todo o contexto que podemos
aproveitar, advindo da mineração.

Não falei até agora de CFEM, de sonegação das pequenas. Quase
caí duro, quando a minha cidade agora, numa lei de fiscalização
inédita num país de mineração, descobriu uma indústria engarrafadora
de água mineral recolhendo CFEM no Ceará. Numa das fiscalizações
feitas no ano passado, achamos um galão de água mineral de 20 litros
declarado por R$0,10. Imaginem o que estamos recebendo de CFEM.
Isso é roubo, estão roubando do País. Depois não sabemos o que
defender.

Quando o Evo Morales defendeu o preço do gás da Bolívia, qual foi
o papel do nosso Presidente da República? Temos de aceitar que o
preço do gás da Bolívia se eleve, porque é uma questão de soberania
nacional daquele país. E a nossa? Quem cuidará da nossa soberania
nacional, com o aviltado preço que recebemos de CFEM? Não somos
adversários de mineradora, somos parceiros. Essa é mais uma prova
de que os verdadeiros parceiros que eles têm são os Municípios. Mas
é preciso haver tratamento de igualdade, respeito, equivalência; caso
contrário, isso virará uma bolha tão grande que não seremos a favor,
mas também não seremos contra. É preciso ter bom-senso. Tudo que
é apertado demais na mão sai pelos cantos dos dedos. Essa é a
nossa realidade.

Não são só esses os erros. Querem ver mais? Compensação
ambiental: paga-se, no Estado de Minas Gerais, de 0,5% a 1,1% do
valor do empreendimento, e não se tem obrigatoriamente aplicação
desse valor em ativo ambiental do nosso Município. Ficamos com os
impactos, e o Estado tem o direito de decidir onde colocar 1%.
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O impacto ambiental é nosso, então ele tem de ser aplicado no
nosso Município.

Querem ver outro erro? Compensações socioambientais, que não
podem ser mais fruto de negociação de Prefeitura e empresa. Na
minha cidade, temos um Prefeito bravo, que negociou com a MBR 8
milhões. Mas e as cidades que não têm? Sabe por que os Prefeitos
não negociam compensações socioambientais? Os empreendimentos
não lhes são apresentados previamente. De repente, chega um
empreendimento na cidade, goela abaixo, e você não tem tempo nem
de estudar qual será o impacto, muito menos reivindicar alguma coisa
para minimizá-lo.

Querem ver outro erro? O reaproveitamento das terras mineradoras,
que deveria ser obrigatório e colocado em lei. Darei um exemplo de
Itabirito: Minas da Serra Geral, divisa de Itabirito, Ouro Preto e Santa
Bárbara. Foi para Itabirito, há 16 anos, uma “joint venture” - Nippon
Steel, Kawazaki, Vale do Rio Doce -, que fez uma mina que deveria
explorar - como explorou - 100.000.000t em 10 anos. Além disso,
abriu estradas, construiu escritório, pôs fibra ótica e levou água e
telefonia. Quando acabou, passou a chave nas portas. Por que, ao
serem fechadas, desde o momento em que se prepara o
“descomissionamento” e o fechamento das minas, essas áreas não
são obrigatoriamente aproveitadas para outros negócios geradores de
empregos e de impostos? Se as empresas não querem pôr, que
essas áreas sejam obrigatoriamente repassadas ao Estado, e este,
por meio do Indi, com os Municípios, fomente outros negócios para
não sermos Municípios quebrados daqui a uns anos, Municípios-
fantasmas. Então são muitas as reivindicações que precisamos fazer
numa discussão madura, elegante, sincera, leal, correta, honesta e
decente. Caso contrário, os senhores nos verão pular, de toda essa
margenzinha azul, para a vermelha, daqui a uns anos.

Repito: não somos adversários de atividade mineradora; mas sim
seus aliados. Todavia é preciso uma atividade mineradora muito mais
equilibrada do que a que existe hoje. Reparem os senhores como
somos pobres de dados. Quantos de nós que palestramos nesses
dois dias dissemos aqui: segundo os dados do Ibram, da Fiemg, do
Sindiextra... Não temos dados não. Temos de pegar os dados da
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iniciativa privada, pois subestimamos a mineração a vida inteira. Aí
ficamos nesse jogo de ilusionismo. Ontem o meu particular amigo
Fernando Coura mostrou a importância da cadeia produtiva de
mineração. Quem assistiu à exposição dele pôde ver que tiveram a
coragem de dizer que automóvel faz parte dessa cadeia. Meu Deus,
isso é apelação! Daqui a pouco, acharemos que o arame que prende
as asas dos anjos que, em maio, fazem a coroação em nossa cidade
tem de ser computado também como cadeia produtiva de mineração.
Pelo amor de Deus, vamos parar de nos enganar! Precisamos de uma
atitude madura, decente, sensata. Estamos no mesmo barco. Se for
ruim para as empresas, também o será para nós; se for bom para nós,
também o será para elas. Enquanto não pensarmos dessa maneira,
não teremos prosperidade plena a partir da mineração. É preciso que
isso fique muito claro. Além disso, fortalecer o DNPM, Deputado, um
órgão seriíssimo, com 74 anos de atividade, que tem um “know-how”
no Brasil que ninguém tem. Todavia ele é paupérrimo: necessita de
computador, usa veículo emprestado para fazer fiscalização e ainda
tem três fiscais para controlar um Estado como o nosso, que tem 400
Municípios mineradores. Portanto a fiscalização é inócua, inexistente,
uma brincadeira, uma falácia - aliás, não tem fiscalização, porque não
há como tê-la. É preciso acreditar e pôr dinheiro no DNPM, ou então
transformá-lo numa agência não quebrada. Se for mudado para
agência, mas colocarem dinheiro, ela será quebrada do mesmo jeito.

Senhoras e senhores, a nossa intenção é passar dados verdadeiros,
estabelecer um diálogo maduro, saber que não podemos agredir nem
ser omissos. É preciso um discurso de altivez, de responsabilidade, e
não de demagogia. Além disso, é preciso que as empresas e as
ONGs unam-se a nós, a fim de potencializarmos o que é a mineração
no Brasil. Caso contrário, assistiremos a isso hoje. Somos contra o
pessoal que diz que a obrigação da Vale é fazer siderurgia. Que
mentira! A obrigação dela é fazer negócio do jeito que quiser. Quanto
à siderurgia, nós que somos governo é que temos de fomentá-la, e
não empurrá-la para a Vale. Dizem que a obrigação da empresa é
cuidar de asfaltamento. Que cuidar de asfaltamento! Se tivermos um
“royalty” decente, cobriremos o asfalto como se deve, e não
empurraremos isso para os outros. Não precisamos de esmolas.
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No passado, enquanto as empresas mineradoras eram menores, os
tratamentos a nós, Municípios, eram muito mais próximos. A Vale
cresceu e comprou a Samarco, a Ferteco, a MBR, tudo. Cresceu e se
distanciou. Portanto não tem mais aquela relação que havia. Hoje a
relação é só tributária - aliás, se é só tributária, temos de pôr um valor
decente para que essa relação seja de “ganha-e-ganha”, e não de
perde - e - ganha, como é atualmente.

Finalizo dizendo duas coisas que a Amig prega: mineração só será
sustentável quando Municípios e empresas forem parceiras em tudo,
inclusive nos resultados. É preciso que quem explora o subsolo ame
um pouquinho menos o que está debaixo da terra e respeite quem
está em cima. Caso contrário, vamos nos lascar. O Ibram sabe que
pode contar conosco nos licenciamentos ambientais e nos
zoneamentos ecológicos e econômicos, pois nunca vamos pelo
populismo, não vamos pedir reestatização nem fazer esses teatros -
aliás, não temos formação teatral, não cursamos escola de teatro. Não
podemos também ver o bonde da história passar, sem fazer parte dele
na proporção que merecemos.

Somos o Estado de Minas Gerais, e o Estado do Pará usa o mesmo
linguajar nosso. Tenho certeza absoluta de que, se formos
verdadeiros e se este seminário se transformar em realizações,
teremos condições de, daqui a alguns anos, fazer um seminário como
este apenas para brindarmos, e não para debatermos imposições
antagônicas. Os Municípios mineradores acreditam na mineração,
apostam nela e pedem a todos, principalmente aos que têm
responsabilidade nisso, que façam uma mineração sustentável de
verdade, não apenas sustentável ambientalmente, pois
ambientalmente já está sustentável nas leis. Sustentabilidade social
se faz com atitude, já que a lei ainda não nos dá esse trabalho.
Parabéns à Assembléia. Muito obrigado a todos pela paciência.
Desculpem-me pela impertinência do tempo. Boa-tarde a todos.

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa manifesta os
agradecimentos aos expositores e às demais autoridades e convida
todos os participantes para o grupo de trabalho que será realizado a
partir das 16h50min. O grupo de trabalho “O sistema federativo e a
legislação sobre mineração; política tributária e ‘royalties’” funcionará
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no Teatro da Assembléia, no andar térreo. A Coordenadora do grupo
será a Sra. Priscila Ramos Netto Viana, Consultora Jurídica da Amig e
Coordenadora da Comissão Técnica Interinstitucional - CTI-2. Ainda
sobre os grupos de trabalho, lembramos aos participantes que, de
acordo com o regulamento do seminário, aprovado pela comissão
organizadora, serão priorizadas, em cada grupo, no máximo 20
propostas, para serem levadas à plenária final. Assim solicitamos aos
coordenadores e aos participantes de cada grupo de trabalho que
sejam objetivos nas discussões das propostas, para que sejam
encaminhadas à plenária final aquelas realmente mais importantes
dentro de cada tema em análise. Informamos que, na plenária final, os
delegados priorizarão 30 propostas, sendo 10 de cada grupo de
trabalho.

ATA DA 26ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2008

Presidência do Deputado Padre João
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Vítor Feitosa - Palavras do
Secretário José Carlos Carvalho - Palavras da Sra. Cristina Chiodi -
Palavras do Sr. Thomaz Matta Machado - Palavras do Sr. José
Reginaldo Inácio - Palavras do Sr. Antônio Francisco da Silva -
Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva - Palavras do Sr. Presidente -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Tiago Ulisses - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Djalma Diniz - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Padre João - Paulo Cesar -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - Às 9h2min, declaro aberta
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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 Hely Tarqüínio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa o
Exmo. Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Vítor Feitosa, Diretor de
Meio Ambiente do Sindiextra e Presidente do Conselho de
Empresários para o Meio Ambiente da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais - Fiemg -; a Exma. Sra. Cristina Chiodi,
Assessora Jurídica da Amda, representando a Superintendente
Executiva da Amda e membro do Fórum de ONGs Ambientalistas
Mineiras, Maria Dalce Ricas; os Exmos. Srs. Vilson Luiz da Silva,
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado
de Minas Gerais - Fetaemg -; Thomaz Matta Machado, Presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; José Reginaldo
Inácio, Diretor Regional da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria; Antônio Francisco da Silva, Presidente da Associação
das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e de Comércio de
Quartzito da região de São Tomé das Letras – Amist – ; e Ilmar Bastos
Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Semad.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do seminário

legislativo “Minas de Minas”, com o objetivo de “buscar, junto às
entidades representativas da sociedade civil e dos setores público e
privado, subsídios para a elaboração de uma política minerária
estadual - que respeite as características naturais e socioculturais das
diversas regiões de Minas Gerais, orientada para a sustentabilidade
social, econômica e ambiental - e para o aprimoramento da política
minerária nacional”. O painel desta manhã abordará o seguinte tema:
“Desafios da sustentabilidade - governança ambiental; aspectos
econômicos, sociais e trabalhistas”.

Palavras do Sr. Vítor Feitosa
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Muito obrigado, Deputado Padre João. Cumprimento os colegas da
Mesa, os debatedores, o Secretário José Carlos Carvalho, os
senhores e as senhoras. Não posso deixar de enaltecer essa preciosa
oportunidade de debater questões de sustentabilidade, em particular
sobre a mineração. É interessante falar sobre os desafios da
sustentabilidade. Em diversos fóruns, venho refletindo sobre isso e
acredito na importância do debate para chegarmos a algo mais sólido
na governança ambiental, assim como na utilização de recursos
naturais da mineração, tão essenciais para nossa vida hoje.

Os desafios da sustentabilidade são muitos. O primeiro é o desafio
cultural, de entender com o que estamos lidando. Esse desafio é o
próprio conceito de meio ambiente, que nasce de uma relação
histórica do ser humano, biologicamente considerado um animal como
outro qualquer. Ele utiliza os recursos naturais e sempre viu na
natureza a provedora infinita de recursos para atender às suas
necessidades e a receptadora de todos os seus dejetos. Em três
milênios da história humana na Terra, sempre foi assim. O grande
problema é que o ser humano não é um animal como outro qualquer,
é dotado de razão e capacidade de articulação, pode escrever e
passar para as próximas gerações seus aprendizados, tornando-os
cumulativos. Foi assim que, em meados do século XVIII, o ser
humano desenvolveu novas tecnologias que lhe permitiram intervir na
natureza em escala jamais vista. As máquinas permitiram que aquela
intervenção feita com instrumentos simples, como pás, picaretas e
tração animal, fosse realizada com equipamentos movidos a motor,
cada vez mais eficientes. O problema, culturalmente falando, é que
não se rompeu o vínculo de acreditar que a natureza é provedora
infinita.

A intervenção se dava com base na crença de que a natureza
provedora não falharia, e de que a natureza receptadora de dejetos
também não falharia. O problema é que, em fins do século XX,
percebemos que isso não é tão verdade, e que, conseqüentemente,
um desafio precisa ser enfrentado. Começamos a esbarrar na
capacidade de o planeta fornecer recursos naturais. É aí que surge o
conceito de desenvolvimento sustentável. Tecnicamente falando, o
conceito de desenvolvimento sustentável envolve a maximização dos
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benefícios líquidos do desenvolvimento econômico, sujeito à
manutenção dos serviços e da qualidade dos recursos naturais ao
longo do tempo, sob as seguintes regras: utilizar os recursos
renováveis a taxas menores ou iguais à taxa natural em que podem
regenerar, ou seja, se vamos pescar, devemos fazê-lo de acordo com
uma taxa em que os peixes consigam repor os que foram retirados
pela pesca.

Otimizar a eficiência com que recursos não-renováveis são usados,
buscando substituição de recursos por tecnologia. Na realidade, é
fazer cada vez mais com menos, gerando uma condição de conforto
para a sociedade que permita levá-la ao uso cada vez mais racional
dos recursos não-renováveis. E manter sempre os fluxos de resíduos
no meio ambiente no nível igual ou abaixo de sua capacidade
assimilativa.

Outro desafio cultural importante diz respeito à nossa história e, de
certa forma, à nossa geografia. Se observarmos geograficamente a
costa leste dos Estados Unidos, a que está voltada para o colonizador
europeu, verificaremos que qualquer pessoa consegue entrar, seja a
pé, a cavalo ou em caravana, sem muito obstáculo. Na costa
brasileira, a situação não se repete, porque um verdadeiro paredão
com 700m de desnível, a 30km em linha perpendicular à costa, o
complexo da Serra do Mar, vai do Sul do País até o Nordeste. Coberto
de matas, há 300 anos, era uma barreira quase intransponível. Para
transpor essa barreira, a Coroa Portuguesa, interessada exatamente
nos recursos minerais, ouro e pedras preciosas, que garantiriam seu
poder, que garantiriam a qualidade de vida da sociedade instalada na
costa e também em Portugal, encontrou uma solução: as entradas e
bandeiras. Bandeirantes eram basicamente aventureiros ou pessoas
cujos princípios eram movidos mais pela própria ganância, a fim de se
enriquecerem. A Coroa lhes dava escravos, lhes dava degredados,
enfim, pessoas que não tinham vez naquela sociedade. Eles
empreendiam essa viagem cortando, vencendo o complexo da Serra
do Mar, que, naquela época, estava coberto por uma coisa abjeta para
eles, que hoje chamamos de mata atlântica. Vencer a mata atlântica
era ter acesso a riquezas e era sinônimo de qualidade de vida para a
sociedade daquela época. Culturalmente, a derrubada de mata, a
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formação de cidades no interior, o poder dos bandeirantes eram muito
grandes. Citamos o exemplo de Borba Gato, que mandou executar o
próprio filho por lhe desobedecer. A única coisa que se interpunha
entre o desejo do bandeirante de atingir seu objetivo de
enriquecimento era algo que hoje chamamos de meio ambiente, de
mata atlântica, de recursos naturais florestais, que impediam e
atrapalhavam muito a vida naquela época.

Agora discutiremos, um pouquinho, o desafio ético da
sustentabilidade. Para isso, vamos nos enxergar no mundo de hoje.
Ultrapassamos os 80% de concentração urbana. E essa concentração
urbana tem uma explicação lógica, traduzida num indicador
importante, que se chama expectativa média de vida. A concentração
urbana permitiu o desenvolvimento de qualidade de vida para o ser
humano e traduzindo-se, cada vez mais, no aumento da expectativa
média de vida, algo de que hoje não queremos mais abrir mão. Há
100 anos, a expectativa média de vida não chegava a 40 anos. Hoje,
estamos em 72 anos, chegando, em alguns locais do mundo, a
ultrapassar os 80 anos, como é o caso do Japão. Ela está muito
relacionada ao intenso uso de recursos naturais, que permitiram a
criação da qualidade de vida traduzida nessa expectativa média. O
nosso entendimento, hoje, é o de que a questão dos recursos
naturais, dos bens naturais é um patrimônio de que não mais
queremos abrir mão. Existe, portanto, um conflito entre o bem que
queremos ter e usufruir, que gera essa qualidade de vida, que faz com
que pessoas de 60 anos hoje não sejam consideradas velhas. Há 100
anos, estariam, em média, mortas.

Queremos, também, a preservação da natureza porque representa
qualidade de vida, o que não ocorre com a atividade industrial. Há
uma grande dificuldade de entendimento da relação entre o recurso
natural e o que gera qualidade de vida na cidade. É um entendimento
tênue, exatamente porque, às vezes, não queremos ver. Ele se torna
apagado, gerando um efeito, que é o desafio ético a que me refiro. É o
efeito que chamamos de “Não em Meu Quintal - Nemq” - e que diz: sei
que preciso desses recursos para ter a qualidade de vida de que não
quero abrir mão, mas me dizem que precisam ser produzidos. Então,
que produzam. Se a produção for no quintal de outro, convivo bem
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com essa hipótese, com essa idéia. Esse é um desafio ético para a
sociedade, que temos de enfrentar.

Falemos um pouco do desafio, que chamei de “O desafio do pré-
conceito”. Na realidade, esse desafio surge porque, quando
entendemos o que aqui falei, precisamos encontrar culpados. É
também uma parcela do desafio ético. A visão que o poder público e a
sociedade civil têm da indústria - sou da indústria e vivo isso - traduz
um pouquinho do que quero dizer. A visão que se tem é: a indústria
sempre polui, não importando o esforço em programas e medidas de
controle adotados. Quanto maior a indústria, melhor é dizer que ela é
a grande poluidora, porque existirá mais poder de barganha, mesmo
que, às vezes, uma pequena indústria polua potencialmente mais que
ela. A aplicação de instrumentos econômicos sobre a indústria não
acarretará maior ônus, já que o valor pago será repassado ao preço
do produto. Essa é uma abordagem que se usa para justificar certas
coisas. O setor industrial tem grande poder econômico e pode
financiar, além de suas obrigações, outras ações de proteção
ambiental, melhorias sociais e de infra-estrutura. O setor industrial é
bem-estruturado, organizado, e pode ser mais facilmente monitorado
e controlado. Há uma história sobre um cara que estava pescando
debaixo de uma ponte, quando chegou um companheiro e lhe disse:
“E aí, Zé, está pescando, está dando peixe?”. E ele respondeu: “Não,
não está dando peixe”. Seu amigo perguntou-lhe então por que ele
estava pescando ali. E ele respondeu: “É porque aqui está perto de
casa”.

Não importa o lugar em que o peixe esteja, mas a facilidade de
pescar perto de sua casa. O impacto dessa visão nos leva a algumas
resoluções, a fazer uma construção legislativa baseada numa
interpretação muitas vezes equivocada. Não detectamos o real
problema e, conseqüentemente, encontramos soluções que não se
aplicam adequadamente. Esse impacto se traduz em composições
desbalanceadas de conselhos que, somados à imagem da indústria,
transformam-se em gigantesco volume de resoluções, deliberações,
legislações discriminatórias, restritivas além do necessário e onerosas
à sociedade. Se o nosso objetivo de legislar é estimular o
desenvolvimento econômico que nos garanta qualidade de vida e, ao
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mesmo tempo, preservar o patrimônio natural, esse deveria ser o foco.
Muitas vezes, conseguimos fazer exatamente o contrário com as
nossas legislações: dificultar o desenvolvimento econômico e não
garantir a preservação do patrimônio natural.

Desafio socioambiental. Citarei alguns exemplos. Alguns números
se referem a anos anteriores, mas a preocupação não são os
números, e sim dizer que, no panorama social, há grandes mazelas,
como 20% da população deter 86% da renda. Desde 1998, 86% do
acréscimo de renda vêm sendo apropriados pelos mesmos 20% da
população; os mesmos 20%, nos Estados Unidos, detêm 74% das
linhas telefônicas e 93% da internet. Em 1999, 80% dos países
tiveram renda “per capita” menor que em 1989. Ativos das três
pessoas mais ricas do mundo são iguais a 600 milhões de pessoas
pobres, em termos de PIB. Alguns dados nos mostram que a nossa
realidade não nos permite deixar de tratar dessas questões. Em um
panorama ambiental bem genérico, podemos afirmar que somente 3%
dos nossos recursos hídricos estão no Nordeste e 6% no Sudeste, e
as nossas cidades crescem cada vez mais aí; 88% dos Municípios
brasileiros dispõem seus resíduos de maneira inadequada,
contaminando o solo, a água e o ar; 14 milhões de toneladas de
alimentos são desperdiçadas por ano; o Brasil ainda consume 42% de
energia proveniente de combustíveis fósseis e quase não aproveita as
fontes de energia solar. E ainda continuamos legislando sobre
aspectos pontuais, sem enxergar a floresta, às vezes.

Em relação ao desafio da gestão, há alguns mecanismos de
intervenção das políticas ambientais. Basicamente, há duas formas de
mecanismos de intervenção, conforme construção feita pelo ex-
Ministro Paulo Haddad, que lhes apresento, como interessante
contribuição. Existem objetivos de uma política estadual ou nacional
de meio ambiente, em que se pode atuar por meio de mecanismos de
comando-e-controle e de mecanismos econômicos de estímulo ao
enquadramento. Em relação aos mecanismos de comando-e-controle,
algumas questões devem gerar a nossa reflexão. Por exemplo, as
crises fiscal e financeira do País, que vêm sendo resolvidas às custas
de intenso aumento da carga tributária, dificulta o acesso a recursos
dos orçamentos públicos, indispensáveis à implementação de
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regulamentações e sanções. Quanto mais rigorosos os padrões de
uma agência pública estabelecidos para a qualidade ambiental, mais
chances há de se enfrentarem processos administrativos morosos em
tribunais não-especializados e de se ficar impotente diante da
continuidade dos danos ambientais. Os altos custos administrativos,
as assimetrias no acesso a informações relevantes, os conflitos legais,
as lentidões em processos administrativos e judiciais, as diversidades
tecnológicas e econômicas em um mesmo setor levam um programa
de regulamentação direta a se tornar uma forma de intervenção
governamental, com custos políticos e econômicos muito elevados.
Na realidade, o pressuposto dos mecanismos de comando-e-controle
é o de que quem faz o comando e o controle conhece a realidade.

A intervenção se dá e corre um risco gigantesco de estar na forma e
ponto errados e gerar as distorções que muitas vezes vemos. O
comando-e-controle é importante, precisa existir, mas não poderia
comandar a gestão, porque a alocação correta desses recursos ficaria
comprometida. A gestão cotidiana das normas e regulamentos não
consegue conquistar a confiança da opinião pública quanto a sua
eficiência e eficácia, dadas as dificuldades observadas na capacidade
operacional dos órgãos gestores. Na realidade, por meio de
legislação, você chama cada vez mais a atuação dos órgãos, e, por
mais que eles contratem e capacitem pessoas, enfrentam dificuldades
estruturais que comprometem esse processo.

A melhora nas propostas de mecanismos de comando-e-controle é o
aprimoramento da natureza da relação entre as prioridades de
governo e as prioridades ambientais. Na formulação e implementação
de um programa regulatório, há necessidade de um volume
significativo de recursos que são, cada vez mais, escassos e têm usos
alternativos. Assim, na questão ambiental, é fundamental confrontar
as demandas regulatórias com as prioridades estabelecidas na
política de governo e analisar as implicações de investimento e
despesas de custeio previstas para as ações regulatórias. Isso é
importante, porque um governo é eleito com base em um programa
que prevê prioridades em diversos segmentos. Quando entramos com
mecanismos regulatórios, principalmente que não passam por uma
Casa como esta que é de lei e onde necessariamente o debate



1068

acontece - está no DNA - gera-se uma quantidade de
regulamentações que acabam por conflitar com as prioridades da
política do governo em cheque. Está aí a sugestão de um processo de
gestão regulatória que combina o procedimento na agência regulatória
com as prioridades da administração. Não vou passar por ele, para
tentar ganhar tempo.

Quanto ao desafio econômico que temos, considerando o razoável
consenso sobre a necessidade de novos investimentos no País, como
podemos explicar o conflito sistemático entre empreendedores e
agências reguladoras? Outro dia, participamos de um evento da
Abrampa, em que o Procurador do Ibama disse, com uma boa dose
de orgulho, que, desde novembro, não autorizava nenhuma licença
ambiental. Como podemos explicar a grande ênfase burocrática do
licenciamento - pois a quantidade de papel não tem correspondência
com a efetividade da gestão -, e as dificuldades do setor privado em
articular processos frutíferos de construção de consenso? Tudo isso
precisa ser equacionado nos diversos segmentos.

Perda de previsibilidade. Após a estabilidade dos contratos e os
problemas tributários, as questões ambientais são percebidas como a
maior dificuldade para se investir no Brasil. O tempo consumido para
obtenção da conformidade tem aumentado, e os níveis de exigência
não são coerentes com os riscos ambientais envolvidos. Os diversos
conflitos de interesses associados aos empreendimentos, na maioria
dos casos, não encontram mecanismo de mediação, levando as
empresas a ter que assumir responsabilidades públicas no
desempenho de ações sociais. E isso é muito importante, porque hoje
se faz do licenciamento a forma de resolver problemas que governos,
muitas vezes, precisariam solucionar e não conseguem.

A introdução de novas exigências e de riscos difíceis de serem
tratados no equacionamento financeiro de empreendimentos. Há
dificuldade de os empreendimentos assumirem riscos imprevisíveis.
Empreendimento é, por excelência, gestão de riscos. É preciso haver
previsibilidade nesses riscos. Os custos de pré-investimento para a
obtenção da conformidade legal e as medidas compensatórias
reduzem a competitividade em diversos setores, volto a dizer, sem
necessariamente aumentar o ganho na preservação do patrimônio
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natural.
O desafio da sustentabilidade. Falarei sobre as políticas ambientais

e sobre a democracia participativa. Acredito que não conseguirei ir
além desse tópico, em razão do tempo de que disponho. O
planejamento governamental deve ser um processo de negociação
permanente entre o Estado, as empresas e as instituições da
sociedade civil. Negociar é assumir as diferenças e reconhecer, nos
conflitos de interesse, a essência da experiência e dos compromissos
democráticos. Desse modo, em todas as etapas do processo de
formulação e de implementação de políticas, de programas e de
projetos de desenvolvimento sustentável, deve haver o fortalecimento
de estruturas participativas e a negação de procedimentos
autoritários, que inibem a criatividade e o espírito crítico. Temos
observado, por exemplo, que, nos Copams regionais, muitas vezes a
atuação do Ministério Público gera um processo contra um membro do
Copam que está defendendo uma posição. E, por meio dessa ação
autocrática e autoritária, inibe-se um debate que aconteceria ali. Isso
precisa ser entendido e revisto. Entretanto, a democracia participativa,
mesmo sendo um grande avanço na legitimação do processo de
tomada de decisão do setor público, não pode nem deve ser
considerada substituta da democracia representativa. É preciso
valorizar o que acontece nesta Casa e no Congresso Nacional. Não
podemos legislar, porque temos um mecanismo democrático que
precisa ser respeitado e valorizado.

Esta é uma transparência que traduz a relação entre os três capitais
com que a sociedade se relaciona. Não poderei falar a esse respeito,
porque meu tempo disponível já terminou. Na realidade, existe uma
relação entre o capital produtivo, o capital político e o capital social,
que compõem a sociedade. É uma briga que se dá pelas carências
que um tem em relação à competência do outro. A proposta de
criação da sustentabilidade, mencionada no item anterior, viria de uma
aliança estratégica intersetorial entre a competência do capital
produtivo, que é a geração de riquezas; a competência do capital
político, que é a geração de regras e a gestão da implementação
dessas regras na sociedade; e o capital social, cuja competência é a
validação. E, se tivermos a competência de compartilhá-las, ao invés
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de disputar a partir das carências, criaríamos, na área do triângulo de
negociação, a chamada zona de sustentabilidade. Portanto, a
sustentabilidade é fruto de um efeito de articulação absolutamente
imprescindível na sociedade que quer valorizar o desenvolvimento
econômico e preservar o patrimônio natural. Encerrarei minha fala,
porque meu tempo já terminou. Voltaremos a conversar durante o
debate. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Bom dia a todos e a todas. Saúdo o Deputado Padre João e a todos

os Deputados e Deputadas desta Casa, especialmente aqueles que
estão presentes; os meus colegas componentes da Mesa e as
lideranças da sociedade civil e das entidades de classe dos setores
produtivos que estão presentes.

Apresentarei um resumo dos temas a tratar, para não ultrapassar o
tempo que a Mesa me oferece e, sobretudo, para criar oportunidade
para todos os que desejem abordar a questão. Se tivesse mais tempo,
eu faria uma abordagem conceitual da mineração, em razão de sua
importância social, econômica e histórica para Minas Gerais e por se
tratar de uma das grandes fontes de poluição. A mineração é uma
atividade efetivamente poluidora.

Aproveitando a presença de entidades da sociedade civil e de
entidades de classe do setor produtivo, trago ao debate, inicialmente,
uma questão que considero fundamental. O primeiro ponto está
relacionado a ações que ainda precisamos aperfeiçoar no que diz
respeito ao descomissionamento das minas e de outras atividades
industriais efetivamente poluidoras, o que, na linguagem simples,
significa o encerramento das minas. Quando falamos em mineração,
falamos de atividades que levam 20, 30, 40 anos e depois se
extinguem. Como em todos os setores da atividade econômica, há
mineradores e mineradores. Há aqueles que adotam tecnologia de
ponta na recuperação ambiental, em suas atividades - e isso precisa
ser reconhecido -, e há aqueles que não cumprem adequadamente
suas responsabilidades. Quando falamos em uma atividade que dura
mais de 20 ou 30 anos e que é efetivamente poluidora, temos de
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imaginar o processo de fechamento da atividade, ao final da vida útil
da mina, à medida que ela vai-se exaurindo. Infelizmente, no meu
entendimento, esse mecanismo ainda não está convenientemente
introduzido na legislação brasileira, sobretudo nos Estados em que a
atividade é importante. É fundamental aperfeiçoar a legislação com
uma política de descomissionamento acompanhada de garantias. Sei
que estou lançando no ar uma polêmica, porque o tema é
recorrentemente polêmico. Quando digo garantias - estou preferindo
usar a palavra “garantia” em lugar da palavra “caução” -, quero dizer
que, se temos um compromisso de recuperação previsto na
Constituição, é fundamental que sejam dadas garantias - não ao
governo, mas à sociedade - de que, ao final da vida útil de uma mina
ou de outra atividade efetivamente poluidora, o meio ambiente será
completamente restaurado.

Isso não constitui grande problema em mineradoras que evoluíram e
fazem o mais moderno trabalho de recuperação ambiental que a
tecnologia permite. Mas há outras situações. Quem conhece a
realidade da Serra do Itatiaiuçu, por exemplo, sabe exatamente de
que estou falando: minas abandonadas e desativadas, com todo o
custo ambiental que isso representa.

Infelizmente, não são raras - e aqui excluo as mineradoras que
realmente têm feito o esforço necessário - as mineradoras que, no
final de sua vida útil, mudam de razão social para que uma outra
razão social herde o passivo ambiental da empresa. Assim ficamos
com uma vulnerabilidade muito grande.

Ainda em relação às garantias, já encaminhamos um projeto de lei a
esta Casa, na legislatura do primeiro mandato do Governador Aécio
Neves, o qual não prosperou devido à grande polêmica que o tema
realmente provoca. Mesmo quando pegamos uma empresa - e aqui
não estou fazendo julgamento de natureza ética e moral - como a Vale
do Rio Doce, que hoje é uma das maiores do mundo, ninguém poderá
garantir que, daqui a 40 anos, ela será o que é hoje. Em 40 anos, a
maior empresa do mundo poderá estar falida. Então, essas questões
são colocadas como fundamentais. Queria introduzir esse tema para
recolocar, na agenda desta Casa, essa questão, que achamos
fundamental num processo de diálogo com as lideranças do setor
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mineral. Não estamos imaginando coisas nem poderíamos, se
queremos fazer o desenvolvimento sustentável. Não poderíamos
tomar atitudes para obstaculizar o desenvolvimento de nenhum setor.
Temos de criar condições para que os diversos setores da economia
mineira possam fazer desenvolvimento sustentável, como algumas
empresas já vêm fazendo. Não estamos falando nada absurdo, mas
somente tirando bons exemplos, que já estão dentro do próprio setor,
para fazer com que isso possa ocorrer em todos os setores da
economia mineira.

Mas quero aproveitar meu tempo para trazer alguns dados do
Zoneamento Ecológico-Econômico para auxiliar o debate. Nós, na
Semana do Meio Ambiente, recém-encerrada, lançamos o portal do
Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas. É o primeiro Estado fora
da Amazônia que tem o Zoneamento Ecológico-Econômico de todo o
seu território, com mais de 200 mil informações. Isso está num portal
disponível para toda a sociedade. Ele vai ser útil para os empresários
fazerem seus estudos ambientais, útil para o governo fazer suas
análises ambientais. Antes, o único instrumento que tínhamos para
fazê-las era o EIA-Rima. Esse zoneamento vai dar insumos para as
empresas fazerem o EIA-Rima, assim como vai nos dar subsídios
para fazermos uma análise mais apurada das atividades. Hoje já
temos, então, esse portal. Para acessá-lo, basta acessar o seu
endereço na internet: www.zee.mg.gov.br. Todos podem consultá-lo.

Quero apresentar alguns “slides” para entendermos o que isso
significa. Isso resultou de um grande estudo, de um consórcio entre o
que há de melhor em Minas, envolvendo a Universidade de Lavras, a
Fundação João Pinheiro e a participação das entidades de classe e da
sociedade civil.

Neste primeiro, temos duas cartas fundamentais. Uma é a Carta de
Vulnerabilidade Natural, gerada a partir das variáveis referentes a
dados da cobertura nativa, dos solos, da hidrologia, do clima, da
fauna, da flora e outros. Levantamos tudo sobre esses fatores, sobre
vegetação, solo, hidrologia, clima, fauna e flora de todo o território
nacional. Isso pode ser obtido por bacia hidrográfica, por Município,
por distrito, por região, desde que se coloquem as coordenadas do
ponto do território que queremos examinar. E temos a Carta de
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Potencialidade Social, que não é para medir o IDH, como sempre
acontece. Aqui temos uma carta que mede a capacidade produtiva de
recursos humanos e institucional, com 244 variáveis de cada um dos
Municípios mineiros.

Temos de conhecer a situação da região: se há instituição, se há
Câmara, se há Ministério Público, se há Fórum, se há Tribunal de
Justiça, se há rede hospitalar adequada para atender à população e
se há outros itens mais. Não se trata de uma medição do
desenvolvimento, mas do potencial social de cada uma dessas
regiões.

A combinação desses dados nos oferece outros dois mapas
fundamentais: o mapa de qualidade ambiental, que revela a situação
ambiental de cada ponto quanto à erosão, ao desmatamento, que
significa a perda da flora nativa, ao comprometimento dos recursos
hídricos, à degradação das bacias hidrográficas e à redução de vazão
- isso tudo é medido cientificamente nesse processo -; e o mapa de
risco ambiental, que é a sobreposição das atividades humanas à
Carta de Vulnerabilidade. Isso significa que uma região com maior
vulnerabilidade ambiental e com maior presença humana tem o seu
risco ambiental de degradação aumentado. Temos um outro conjunto
de mapas. Um deles diz respeito às zonas de desenvolvimento. Não
pude comparecer ao seminário ontem, mas tenho certeza de que o
Prof. Paulo Haddad deve ter tratado disso com mais profundidade.
Esse mapa é conhecido por quase todos os mineiros. Se traçarmos
uma linha transversal entre o Noroeste e o Sudeste de Minas,
verificaremos uma situação que já conhecemos: uma Minas com mais
desenvolvimento, à esquerda, e uma Minas subdesenvolvida, à
direita. Há também o mapa das zonas temáticas, que corresponde à
combinação dos mapas temáticos de cada uma dessas áreas,
levando-se em conta as zonas urbanas e as demais, a qual permite
fazer a compatibilização dessas questões.

Especificamente para o seminário, combinamos nos mapas o
perímetro requerido para a exploração mineral em Minas. Se não me
engano, são 21 mil pedidos de lavra em todo o território estadual, com
mais ocorrências minerais por unidade litológica nas áreas de
ocorrência de mineração. Vocês podem ver que a parte mais escura
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representa toda a área de jazimento mineral suscetível de mineração.
Não é por acaso que Minas Gerais tem minas em seu nome. Este
mapa nos fornece ricamente essa informação. Somos um Estado
mineral por excelência. É natural que o desenvolvimento econômico e
social de Minas, como no passado, continue voltado para a atividade
mineradora. O nosso desafio é conciliar a atividade mineral com a
proteção do meio ambiente, como foi dito na palestra apresentada
pelo nosso colega Vítor Feitosa. Esse é o desafio de Minas. Há 300
anos, com o Ciclo do Ouro, a mineração levou-nos à mais bela
arquitetura barroca setecentista do mundo. A pergunta é a seguinte: o
que o atual “boom” de mineração legará aos mineiros e a Minas no
futuro? Essa é uma questão importante, sobre a qual devemos refletir
neste momento.

Este é um outro mapa fundamental. Estou mostrando apenas a
mineração, mas, se acessarem o “site” do portal que lançamos na
Semana do Meio Ambiente, vocês poderão constatar que temos isso
para todas as atividades econômicas de Minas. Pela primeira vez no
Brasil, passamos a dispor de um instrumento fundamental para
avaliarmos a qualidade ambiental do Estado e que também está à
disposição da sociedade.

Aqui temos o perímetro requerido - são aqueles 21 mil pedidos de
jazimento mineral - cruzado com a vulnerabilidade natural e a
qualidade ambiental do território, que já mostrei nas cartas anteriores.
Temos aqui “n” camadas. Vocês poderão juntá-las umas sobre as
outras, e a sobreposição dessas camadas vai gerando todo tipo de
resultado que quisermos alcançar. Quando faço a sobreposição do
perímetro requerido com a vulnerabilidade natural e a qualidade
ambiental, obtemos este mapa. O que significa essa escala de cores?
A escala azul significa que temos uma vulnerabilidade muito baixa,
que o dano ambiental da mineração nessas regiões tende a ser menor
e é crescente até o vermelho, onde a vulnerabilidade é muito alta. A
partir daí é que queremos alcançar um licenciamento mais preciso e
mais ágil. Ágil, para atender mais rapidamente, e mais preciso
também. Neste ponto já temos um indicativo claro de que a mineração
que ocorrer na área em vermelho necessariamente terá de passar por
um licenciamento muito mais rigoroso que a que estiver localizada na
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área azul. Estamos tratando de áreas que têm vulnerabilidade ou
porque podem estar em local onde os recursos hídricos já estão
comprometidos ou por se situarem onde há escassez deles. Áreas de
vegetação nativa de alto valor biológico também estão no mapa, pois
Minas também já fez o mapa de prioridade da conservação da
biodiversidade, que vai desde baixa até muito alta; isso faz parte
desse estudo. Então, nas áreas de importância muito alta da
biodiversidade isso entra como um fator restritivo. Enfim, é a
combinação do território mineiro. Depois isso pode ser obtido em
escalas mais adequadas ao nível local; este trabalho é feito numa
escala para o Estado. Quando estudarmos o Eia-Rima, aí, sim,
traremos isso para a escala apropriada à decisão do nível local.

Eu trouxe outros dois mapas, para obtermos uma percepção que
oriente os nossos debates. Também fizemos um cruzamento dos
perímetros requeridos para mineração “versus” nossas áreas
protegidas, “versus” nossas unidades de conservação. Toda essa
parte escura é unidade de conservação, e a parte azul corresponde a
todos os requerimentos de mineração que estão no DNPM. O
cruzamento dessas informações nos leva para o mapa da direita, que
trata do potencial de conflito entre mineração e unidades de
conservação. É a mesma escala: onde está em vermelho o conflito é
maior, onde está em azul praticamente não teríamos conflito. Por
exemplo, numa unidade de conservação em que o Estado ou o
governo federal já tenha feito a regularização fundiária da sua área, ou
seja, o Estado já é proprietário, a vulnerabilidade desaparece. Por
isso, um dos principais pontos aparece naquele vermelho central, que
é toda a Serra da Canastra. É uma área de grande vocação mineral.
Existe um parque criado há 30 anos, com 200.000ha, e só foram
regularizados 70.000ha.

Na nossa concepção, toda área mineral regularizada pelo governo,
que está fora dos 70.000ha, é uma área de conflito. Isso porque,
apesar de a pessoa ter a propriedade privada da terra e o direito
mineral, sofre restrições por essa área estar localizada dentro de uma
unidade de conservação. Esses conflitos têm de ser resolvidos.

Anteriormente, apresentei o mapa do potencial social dos
Municípios. Significa que temos Municípios com grande potencial
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social, com infra-estrutura institucional, social, de saúde e de
educação adequadas, capacitados para receber investimento de
grande monta, que absorverão 500, 1.000, 1.500 pessoas, e
Municípios que praticamente não têm infra-estrutura institucional ou
social para absorver essas pessoas. Isso é que deve orientar a nossa
política ambiental em Minas e é isso que define o tema da minha
palestra, que é “Governança ambiental”.

Hoje damos à sociedade mineira todos os instrumentos para fazer
uma gestão ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável
que favoreça as empresas que realmente queiram fazer investimentos
com a sustentabilidade - felizmente, esse número de empresas é cada
vez mais crescente - e também para agir nos casos em que essa
preocupação não está tão presente quanto deveria. Hoje a
governança ambiental conta com instrumentos que permitem ao
governo, à sociedade e ao setor empresarial tomar decisões
efetivamente precisas e com as garantias necessárias. Além do
zoneamento ecológico e econômico, já estamos fazendo a avaliação
ambiental estratégica, que é o instrumento previsto na Lei nº 6.938,
desde 1981, e que até hoje ainda não tinha sido realizado. Já fizemos
a avaliação ambiental estratégica da geração de energia. O que
fizemos na mineração, também podemos fazer na geração de energia
hidrelétrica e assim sucessivamente. O nosso próximo passo é fazer a
avaliação ambiental estratégica da atividade mineradora para que
continuemos a evoluir.

Agradeço e parabenizo a Assembléia Legislativa pela realização
deste seminário. O meu desejo é que, ao final, ele ofereça subsídios
que ajudem no aprimoramento não só da nossa política de meio
ambiente, mas da política de desenvolvimento de Minas, como
mencionou o nosso colega Vítor Feitosa, enfocando a
sustentabilidade. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
“slides”.

Palavras da Sra. Cristina Chiodi
Bom-dia a todos, agradeço a oportunidade de representar a Amda e

o Fórum de ONGs Ambientalistas. Participamos do processo de
elaboração e de vários embates e finalmente conseguimos chegar a
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um evento que está atendendo à expectativa de todos. Foram trazidos
muitos elementos importantes, tanto pelo Dr. Vítor Feitosa quanto pelo
Secretário José Carlos, e eu queria fazer alguns comentários. Em
primeiro lugar, a nossa visão quanto à mineração é de que ela é uma
atividade humana, como várias outras, que pode ser desenvolvida de
forma correta ou incorreta. Ela é importante na agricultura, na
indústria, na geração de energia elétrica, mas não é o mais importante
de tudo que existe no planeta. Nós, do setor ambientalista, ao
contrário das visões que foram colocadas anteriormente, participamos
de processos legislativos, processos judiciais, processos de
licenciamento ambiental e parece-nos que a mineração ainda é
considerada mais importante que tudo. Isso fica muito visível na
legislação ambiental atual. Ela é de interesse nacional, ela é de
utilidade pública, e isso justificaria uma intervenção em qualquer
ecossistema, por mais especial que ela seja. Daí a esperança que
temos de que o zoneamento ecológico e econômico seja uma
ferramenta muito bem utilizada para dizer onde a mineração irá causar
menos impacto, onde ela pode ser usada de forma que não
represente tanto risco para alguns ecossistemas que ficam
extremamente ameaçados pela atividade, como os campos
ferruginosos.

Concordo com o que o Dr. Vítor falou sobre o conceito que a
sociedade tem sobre a mineração. Ainda existem alguns parâmetros
equivocados quanto aos impactos ambientais nas atividades. Os
grandes impactos ambientais das atividades agropecuárias ainda são
ignorados. Eles são responsáveis pela maior taxa dos casos de
alteração do uso do solo natural. É fundamental que se entenda qual é
o tamanho do dano de uma mineração irresponsável na indústria e na
agropecuária. Cada uma dessas atividades tem a sua parcela de
responsabilidade.

Quero também fazer alguns comentários sobre algumas
informações trazidas pelo Dr. Vítor. No começo da sua palestra ele se
referiu à exploração insustentável que ocorreu quando os
bandeirantes começaram a tentar vencer a mata atlântica. É
interessante que ainda hoje alguns ainda tentam vencer a mata
atlântica, apesar de ser um ecossistema extremamente fragmentado e
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reduzido. Tive oportunidade de participar de um processo de
elaboração de uma norma sobre os casos de utilização do bioma mata
atlântica e me recordo de que um dos participantes do processo disse
que podíamos fazer o que quiséssemos com a mata atlântica porque
o que lhe interessava era o que estava por baixo dela. A sociedade
ainda tem a visão de que, em questões relativas à indústria, à
mineração, é muito mais fácil barganhar por serem grandes
empreendimentos, pois existe uma fiscalização muito maior sobre
eles, o que é um equívoco. Acreditamos que o controle deve existir
para todos e não só para os grandes, onde é mais fácil fazer a
fiscalização.

Quanto ao comando-e-controle, ao estímulo e enquadramento,
também acreditamos que é fundamental estimular o enquadramento.
Aqui na Assembléia, atualmente, existe um projeto de lei em
tramitação que estimula a proteção ambiental por meio de pagamento
aos proprietários que preservarem a vegetação nativa em suas
propriedades. Esse tipo de iniciativa é fundamental, mas o comando-
e-controle ainda não pode ser dispensado.

Em relação à necessidade de previsibilidade de risco dos
empreendimentos minerários, é uma situação bastante polêmica.

Atualmente há uma grande dúvida de como essa cobrança será feita
daqui para frente, porque a compensação ambiental, prevista na Lei
Snuc, foi recentemente objeto de Adin da CNI. Não se sabe qual será
o parâmetro para fixação do valor do dano ambiental. Existem
também outras compensações: a da Lei da Mata Atlântica e a
resolução do Conama em relação às APPs. Essas compensações são
algumas que podem ser mais facilmente consideradas pelo setor
produtivo e, no nosso entendimento, são fundamentais.

Comentou-se sobre a presença do Ministério Público nos Copams
regionais. Tenho a oportunidade de participar de duas unidades
regionais colegiadas do Copam, a do Rio das Velhas e a do Rio
Paraopeba. Na minha opinião, e, acredito, na opinião de vários
Conselheiros, a presença do Ministério Público é muito importante
nesses conselhos, pois dá segurança quanto à legalidade das
decisões.

Para concluir, Dr. Vítor, realmente a mineração é uma atividade
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como as outras que vêm para atender à sociedade. Às vezes, por
estarmos aqui na cidade, não conseguimos entender o grau de
dependência que temos dessas atividades. Ser contra a mineração é
um equívoco, porque realmente dependemos dela assim como
dependemos da agricultura e de qualquer outra atividade. O fato é o
que se chama atualmente de desenvolvimento sustentável - apesar de
reconhecermos que há empreendimentos que tentam seguir todas as
normas existentes e até fazer mais do que a legislação exige -, um
modelo de desenvolvimento que vem para atender a um crescimento
populacional, a uma demanda de consumo, que é totalmente
insustentável. A reflexão que apresento é sobre esse conceito de
desenvolvimento sustentável, que realmente não é. A mineração,
como outras atividades, está atendendo e crescendo de acordo com a
demanda. A CFEM acredita realmente nesse conceito, portanto,
deveria repensar um pouco sobre isso. Obrigada.

Palavras do Sr. Thomaz Matta Machado
Cumprimento o Deputado Padre João, o Dr. Vítor Feitosa, o Dr. José

Carlos Carvalho, os membros da Mesa e os presentes. Agradeço o
convite para participar deste debate, que é fundamental, e parabenizo
a Assembléia Legislativa por esta iniciativa.

Quero pontuar duas questões: a primeira é mais geral, mais
conceitual, e a outra, mais específica, relacionada ao
encaminhamento da gestão ambiental. Tenho a percepção de que
estamos conseguindo uma evolução tecnológica em diversos setores
produtivos para diminuir danos ambientais. Essa evolução começou
recentemente, até porque o debate da crise ambiental é recente na
história da humanidade. Hoje, por exemplo, há tecnologias na
agricultura que diminuem o dano ambiental, permitindo alta
produtividade, respeitando reserva legal, mata de topo, reserva
permanente e curvas de níveis. Há uma série de outras tecnologias
que, se aplicadas - não estou discutindo a aplicação, mas fazendo
uma questão conceitual -, diminuem o risco ambiental dessa atividade
produtiva.

A hidroeletricidade, fundamental para o Brasil, produziu grandes
degradações ambientais no Brasil, como na bacia do Rio São
Francisco, em que as cascatas de produção de energia elétrica foram
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construídas no passado sem critério ambiental. Hoje, no Baixo São
Francisco, o rio está praticamente morto. Atualmente, a
hidroeletricidade não programa grandes reservatórios de
30.000.000.000m³; ela programa reservatórios quase que de fio de
água. Os últimos reservatórios aprovados na Amazônia, com toda a
polêmica estabelecida, basicamente são fios de água, e foram
consideradas várias questões ambientais, inclusive a sobrevivência do
ecossistema aquático. A hidroeletricidade é um exemplo de que a
tecnologia está evoluindo.

Podemos citar outros exemplos de evolução, como na indústria, em
relação ao uso da água. Hoje, na indústria, a reutilização da água
chega a 90% ou 95% de toda a água consumida em seu processo de
produção. A indústria também utiliza filtros, leva em consideração uma
série de questões ligadas à relação com o trabalhador, com o
ambiente da fábrica e com a melhoria de condições de trabalho e de
tecnologias. Poderia citar outros exemplos de evolução tecnológica
com respeito ao meio ambiente. Até a pecuária extensiva, que utiliza
uma área absurda de terra e derruba matas, hoje conta com
tecnologia de alta produção, cuidando dos resíduos, preservando as
matas, diminuindo o risco ambiental.

Minha pergunta é: por que a mineração evoluiu tão pouco? Faço
esse desafio porque Minas Gerais é fundamental no planeta para
enfrentar essa questão, porque aqui há grande produção e as maiores
reservas minerárias do planeta. A evolução tecnológica em relação à
mineração deve partir daqui, pois aqui está a 2ª maior mineradora do
planeta. A mineração evoluiu em suas externalidades ambientais. O
que é externo ao processo produtivo evoluiu um pouco por pressão da
sociedade. O Vítor reclamou muito sobre isto. A empresa faz uma
cobertura florestal ali, diminui um pouco a poeira, melhora a estrada,
mas é tudo externo ao processo produtivo. O que é interno ao
processo produtivo da mineração evoluiu muito pouco do tempo
apresentado no debate pelo Dr. Vítor, que é o século XIX, quando
começam a aparecer as máquinas, com o desenvolvimento da
energia, que superou a energia animal e humana. A evolução
tecnológica da mineração é até ruim, porque os buracos são maiores,
a degradação é maior com o emprego das máquinas. Será que
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teremos de conviver com os lagos de rejeitos permanentes, furados e
que, mesmo feitos sob controle, produzem buracos imensos e feridas
nos lençóis freáticos?

Será que em nome de que Minas é minério, será que em nome da
importância da mineração - basta olhar em volta do Plenário e
observarmos que basicamente tudo aqui é minério - não vamos
evoluir? Será que a mineração não evoluirá tecnologicamente, no que
diz respeito à diminuição de risco ambiental, da maneira como outros
setores estão-se desenvolvendo? Será que, principalmente em Minas
Gerais, não desenvolveremos essa capacidade? Essa é a primeira
questão que gostaria de sugerir ao debate.

A segunda questão que proponho debater mais é a proposta do Dr.
Vítor Feitosa ao concluir sua exposição, com a qual concordo
plenamente. A crise ambiental está cada vez mais percebida no
planeta, cada vez mais internalizada nas ciências e no
desenvolvimento econômico. Essa questão vem sendo
crescentemente incorporada. A questão da crise ambiental é
fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro, mais do
que para outros países, porque somos um país que temos recursos
naturais renováveis e não renováveis de uma maneira muito especial.
Então, para o desenvolvimento econômico brasileiro, a questão
ambiental está-se tornando tão importante quanto outras questões, a
exemplo da diferenciação social, da diferenciação regional, da riqueza
e da pobreza, dos nossos problemas financeiros e econômicos.

Talvez o grande mérito da Ministra Marina, que saiu, tenha sido
colocar a questão ambiental no plano das grandes questões
brasileiras. Agora o caminho a seguir é estabelecer essa prioridade.
Concordo com a idéia de desenvolvermos a discussão ambiental. Se
é tão fundamental, teremos de produzir “quase-consensos”. Consenso
não existe, mas existe “quase-consenso”. É preciso construir “quase-
consensos”. Para isso, o único caminho que considero possível é a
democracia participativa, é reunir sociedade civil, produtores e poder
público para ir construindo possibilidades e saídas, a fim de garantir o
desenvolvimento sustentável. Obrigado.

Palavras do Sr. José Reginaldo Inácio
Bom-dia a todas e a todos. Na pessoa do Deputado Padre João,
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cumprimento os demais membros da Mesa. Saúdo em especial os
companheiros e líderes sindicais. Agradeço o convite feito à
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de
Minas Gerais e a possibilidade de contribuir para este debate.

Fiquei bastante satisfeito com a fala do companheiro Vítor - se assim
posso chamá-lo - sobre o desafio ético; nossa grande questão passa
por esse desafio. Pensando sobre o que trazer para estimular o
debate, decidi por ética - um desafio à sustentabilidade e à
governança ambiental. Assim minha fala é norteada. Enquanto líder
sindical, fica difícil não discutir a representação dos trabalhadores,
desmerecendo, em uma discussão dessa envergadura, a questão
ética a partir da inclusão dos trabalhadores.

Quando falamos em sustentabilidade, a primeira coisa que vem à
cabeça é a definição do conceito. Talvez alguém já tenha falado a
esse respeito durante os outros dias de debate. Refiro-me à qualidade
daquilo que é sustentável. Estamos falando sobre extração mineral.

Há possibilidade de se discutir algo sustentável, de um setor
produtivo, em que sua existência é possível a partir da extração?
Como foi dito, a colonização brasileira dá-se a partir do processo
predatório da extração. Há possibilidade, ainda, de se conceber
alteração desse modelo de extração, que é ainda do período da
colonização? É impossível discutirmos ética assim. Então, pensemos
um pouco mais a esse respeito porque acredito que todos os desafios
apresentados não se consolidam se não encararmos a inclusão da
ética na discussão de todas as questões. Se ela não estiver presente,
não haverá possibilidade de sustentabilidade, se é que isso é possível
num setor que tem como primordial a extração de algo irrenovável,
irreversível. Esse é um aspecto.

É importante destacar que o próprio conceito de ética, na sua
origem, tentava incorporar a possibilidade de o homem conviver na
Grécia antiga, ambiente que se tornava degradado, necessitando de
regras e conceitos que abarcassem a possibilidade do convívio. Nós,
aqui, estamos nesse primeiro conceito. Encontramo-nos num
ambiente em que há degradação constituída, há conflitos de
interesses, os bandeirantes ainda estão querendo enriquecer. Acredito
que essa relação não mudou. Ainda estamos vivendo sob bandeiras.
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Portanto, o conflito está presente em nossas discussões. É importante
destacar que esse primeiro conceito de ética ainda está presente
nesse ambiente. Tomamos um período da Grécia antiga para
estimular conceitos tentando diminuir os conflitos existentes na área
de mineração. Nossa contribuição vem ao encontro disso. O conceito
atual de ética é a obediência ao que não é obrigatório, porque se
considerarmos que o conceito real de lei é a obediência ao que é
obrigatório, será que estamos obedecendo pelo menos ao que é
obrigatório? Se tivéssemos a grandeza de nos apropriar desse
primeiro conceito de ética, realmente obedecendo às regras do jogo,
pensando na compatibilidade da evolução com as questões
ambientais, haveria necessidade dessa nossa discussão para
solucionar o desafio da sustentabilidade? É uma situação muito
complexa.

Estamos num ambiente privado, em que as intenções se constituem
e nele se dão. Estamos aqui, neste ambiente privado. As ações que
se constituem como uma ação ética, e a ética por excelência, dão-se
num ambiente público. É nesse ambiente público que se configurarão
as intenções que aqui se derem. Participamos de outras atividades,
em outros espaços, onde as intenções são muito boas, mas não
passam de intenções. Queremos, ao estimular este debate, gerar
compromisso, responsabilidade; responsabilidade que se constitui, de
alguma maneira, só para as pessoas que se dizem responsáveis. E
estando todos nós aqui presentes, passamos a ser responsáveis pela
sustentabilidade que possibilite a inclusão dos trabalhadores, da
sociedade, do povo, nas nossas discussões.

Seremos irresponsáveis se não arcarmos com as responsabilidades
que assumimos. Mas responsabilidade é diferente de culpa. É
interessante notar que faço uma discussão em que falo em culpa
pelos danos, a qual está inserida na história, na cultura da nossa
grande nação. Há pessoas, como os bandeirantes, se enriquecendo, e
existem culpados. Todos nós temos responsabilidade. Mas quem são
as pessoas, as empresas, os empresários que, de fato, estão
degradando o meio ambiente? Temos de fazer essa diferença. Se
assumirmos que todos nós somos culpados pelo processo que aí
está, possivelmente não contribuiremos para resolver a situação.
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Quando se estipula a culpa coletiva, diminui-se a responsabilidade
dos verdadeiros culpados. Qual é o nosso papel? Trata-se de um
círculo vicioso. Nós, dirigentes sindicais, de modo especial, e líderes
políticos afirmamos sempre que, apesar de pensarmos em
sustentabilidade, temos de refletir sobre garantia. O poder econômico
não terá prejuízo. Não há possibilidade de se falar em
sustentabilidade sem prever diminuição de lucro, de enriquecimento.
Não há como conceber a possibilidade de subverter a ordem
estabelecida de degradação do meio ambiente, se não se pensar na
diminuição do lucro das grandes empresas, que, muitas vezes, levam
todo o seu patrimônio e a sua riqueza para fora do País. É importante
destacar que aqui não se investe, não se apropria das potencialidades
e das razões. Sabemos que o resíduo que fica é muito perverso,
consolidando-se na degeneração da nossa sociedade. Apesar de
querer falar um pouco mais, encerro a minha fala, pois o meu tempo
se esgotou. Obrigado.

Palavras do Sr. Antônio Francisco da Silva
Bom-dia a todos. Por intermédio do Deputado Padre João,

cumprimento toda a Mesa. Gostaria de iniciar a nossa fala fazendo
uma pequena consideração. Muito se tem falado sobre
desenvolvimento sustentável, mas por que não pensarmos em
sociedade sustentável? Como vamos encarar tudo isso? Como
representantes dos pequenos empreendimentos de mineração,
entendemos que o controle ambiental e o respeito às normas
ambientais são valores inquestionáveis, neste ou em qualquer outro
momento. Entendemos também que a gestão ambiental precisa ser
revisada, aperfeiçoada. Farei uma leitura da fala do Dr. José Cláudio
Junqueira, Presidente da Feam, por ocasião da abertura deste
seminário. (- Lê:) “O grande problema do licenciamento ambiental é
que está sendo vítima dos órgãos, da sociedade e dos
empreendedores, porque é tomado como único instrumento de
gestão.”

Essa é a minha culpa, da nossa então Secretaria de Meio Ambiente.
E a sociedade? O que ela pensa de nós? Será que estamos fazendo o
nosso para-casa? Nós, empreendedores, também não estamos e
temos de melhorar. Isso é ponto pacífico.
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Gostaria também de fazer uma ressalva à fala do nosso querido
Valdir Salvador, enquanto gestor público. Talvez, em outras regiões
do Estado, as pequenas empresas não sejam meras degradadoras do
meio ambiente e, muito menos, meras sonegadoras. Convido-os a
conhecer São Tomé das Letras. No nosso entendimento, o atual
modelo de gestão ambiental não privilegia a democracia e, em alguns
momentos e casos, fere o Estado de Direito. Precisamos analisar essa
sistemática e propor, com seriedade, bom senso e, especialmente,
participação popular na revisão de um modelo que, em sua gênese,
mostrou-se impositivo e ilegítimo. A legislação ambiental vigente,
objeto de decreto-lei e oriunda da lei delegada, é o Estado, por meio
do Poder Executivo legislando, atividade que, em alguns casos, fica
comprometida. Dentro desse viés, o mesmo Estado que legislou
aplica a lei, enquanto Poder Executivo. No mesmo modelo, o Estado
analisa e julga processos ambientais, cumprindo um papel de Poder
Judiciário. Fechou-se o cerco.

Governador Aécio Neves, V. Exa. tem no seu DNA, como legítimo
herdeiro de Tancredo Neves, os ideais democráticos do respeito à
diversidade e à liberdade de expressão. Faça valer seu DNA,
Governador. Isso precisa ser mudado.

Uma coisa interessante, no nosso entendimento: o apogeu da
falácia do Sistema de Meio Ambiente são os Copams, que, em tese,
seriam conselhos independentes e representativos do Estado e da
sociedade, mas se transformaram em mais um instrumento de poder e
intimidação da gestão ambiental do Estado de Minas Gerais. A
composição privilegia a convergência das posições do Estado e
promove antagonismo entre os representantes da sociedade civil.
Pergunto-lhes: por que o setor produtivo não pode ser representado?
Quando criaram a regionalização dos Copams, no nosso
entendimento isso foi muito bem-feito e uma boa ação, mas não foi
regionalizada a participação de entidades e, especialmente,
empresas. Hoje, há todo respeito pelos nossos representantes da
Fiemg e da Federaminas que estão em Belo Horizonte, mas estamos
no Sul de Minas, conhecemos a nossa realidade e não podemos
participar do Copam. Por que, se vamos contribuir e elevar o debate?
Quem sabe possamos melhorar o debate? Então, queremos essa
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regionalização também dos representantes.
Um detalhe interessante, no nosso entendimento: a gestão

ambiental coloca no mesmo balaio as grandes corporações e as
pequenas minerações. Pedimos e imploramos por tratamento
diferenciado dos grandes grupos e empresas. É difícil compatibilizar
políticas ambientais para microempresas e pequenas empresas e os
interesses das grandes minerações. Esse é o nosso entendimento. As
pequenas empresas não têm acesso a créditos, condições de bancar
“lobbies” nem os grandes escritórios para representá-las. Elas são,
sim, grandes geradoras de empregos. Para vocês terem idéia, São
Tomé das Letras é uma cidade de 6.600 habitantes com 5.000
empregos diretos. Em um País onde o desemprego é grande,
importamos mão-de-obra.

Entendemos que, assim como os pequenos produtores, a pequena
mineração tem sido usada como boi-de-piranha pelo Sisema. Por
quê? Porque as grandes não são incomodadas e os clandestinos não
são alcançados. Sobra quem? As pequenas e médias.

Não falemos só de coisas ruins. Houve avanços? Houve muitos
avanços. Especialmente a Feam trabalhou em São Tomé das Letras
por quatro anos, no Projeto Minas Ambiente, um grande avanço do
Secretário. Temos avanços recentes? Temos. O IEF atualmente tem a
melhor fotografia do setor produtivo em São Tomé das Letras e age
com rigor. Uma coisa interessante: a Superintendência encontra-se
em Varginha, o IEF está há poucas quadras dela, mas eles não se
falam. Quando vamos à Superintendência, a Dra. Valéria nos recebe
de maneira muito cortês e educada e diz: “Infelizmente, temos 17
servidores para 178 Municípios, portanto, pouco podemos fazer. Os
órgãos não estão interagindo”. Recentemente estivemos com o Dr.
Miguel Nery, que nos presenteou com a visita do DNPM a São Tomé
das Letras. Ele disse que quer entrar em contato com a Semad, Sr.
Secretário. E os seus emissários, Dr. Caio e Dr. Paulo Teodoro, foram
a São Tomé também, e disseram que querem conversar com o
DNPM. Vejam que coisa boa. Digamos que isso é um noivado,
Secretário. Padre João, será que esta Casa pode fazer esse
casamento? O senhor é padre, está na Casa correta. Quem sabe
possamos fazer esse casamento? Volto a dizer aos senhores que
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sejamos um só povo e uma só sociedade sustentável. Deixemos um
pouco esse negócio de desenvolvimento sustentável. Não existe
desenvolvimento, se a sociedade não se sustentar. Isso é
fundamental. Meus amigos, nobres Deputados, que sejamos um só
povo e uma só sociedade sustentável, diferentemente da Nigéria, em
que o povo é pobre, sem saúde, vive em meio à violência, sem
segurança pública, e está morando em cima de barris e barris de
petróleo. E, o pior de tudo, matam-se entre si em guerras insanas.
Sejamos uma sociedade sustentável. Que esta Casa continue sendo a
caixa de ressonância da sociedade mineira, dessas Minas que são
muitas e, desde muitas eras, gerais. Que assim continue, Padre João,
e que o senhor possa nos abençoar e abençoar o casamento do
DNPM e da Semad, para que todos ganhem. E que não tenhamos,
nenhum de nós, vergonha de querer ganhar dinheiro e de evoluir.
Viemos para a Terra buscar evolução e melhores dias. Esse é o nosso
dever. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agrademos ao Sr. Antônio Francisco da Silva.
Nas plenárias e na revisão do PMDI, falou-se muito sobre a interação
dos órgãos em nível estadual. Isso é uma questão de racionalidade e
de respeito para com o dinheiro público. É possível otimizar recursos
quando há entendimento entre os órgãos em nível federal. Nesta
oportunidade, registro a grande contribuição que essa instituição tem
trazido para os debates, sobretudo por intermédio do Eduardo, que
tem sido uma presença muito qualificada nos debates.

Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva
Bom-dia a todos e a todas. Cumprimento o Deputado Padre João,

Presidente desta sessão; todos os Deputados desta Casa; os
componentes da Mesa e nosso querido Secretário José Carlos
Carvalho, uma pessoa ética, responsável, um grande Secretário
comprometido com sua área. É muito importante que exista um
homem público comprometido com a causa e que tenha uma visão de
360º e não somente de lado, pois isso seria muito triste para nós.

Ainda bem que o Sr. Antônio Francisco da Silva disse de que
casamento se trata. Eu ficaria preocupado se ele não tivesse dito
quem são o noivo e a noiva.

Como estamos em um debate, é natural que haja convergências e
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divergências de opiniões entre os expositores e debatedores. Como
estamos falando em um seminário de grande relevância para o setor
minerário, eu gostaria de dizer para o Plenário - não sei se gastarei 10
minutos, Deputado Padre João, porque considero importante o debate
do Plenário e da Mesa, a participação da sociedade organizada, dos
intelectuais, das sociedades de classe, das organizações, dos setores
e da sociedade em geral - que nem tudo o que reluz é ouro e que a
importância de Minas Gerais para o Brasil e para o mundo nos faz
refletir a respeito de nosso papel, nossa função e nosso
comportamento como parte de uma sociedade organizada. No meu
caso, a responsabilidade é particularmente grande, porque pertenço a
uma entidade de classe que defende trabalhadores. Há mais de 1
milhão de assalariados da agricultura familiar e assentados da reforma
agrária.

Divirjo da colega Cristina Chiodi, que aqui representa Maria Dalce
Ricas, quando diz que é mais fácil fiscalizar os maiores
empreendimentos que os pequenos. Ao contrário, Cristina, penso que,
em muitos momentos, os pequenos empreendimentos estão sendo
tidos como o grande vilão da história, porque a empresa, o poder
econômico, por si só, é mais poderoso. Isso dificulta as coisas.

Temos acompanhado os impactos causados pelo setor minerário em
Minas. A imprensa tem mostrado os resultados, e cobramos e
insistimos em soluções, que, muitas vezes, não são apresentadas. Sr.
Antônio Francisco da Silva, se um desenvolvimento não for
sustentável, não pode ser considerado desenvolvimento. Só se
entende desenvolvimento com o princípio da sustentabilidade. E, em
sustentabilidade, estão incluídos não apenas os conceitos econômicos
mas também os sociais e os trabalhistas.

Parabenizo, Deputado Padre João, o Legislativo mineiro pelo
espaço que mantém aberto para o debate com todos os segmentos.
Graças a Deus, vivemos num país democrático, em que todos os
cidadãos podem manifestar seus pensamentos. Ficaram no passado o
regime militar e as bocas fechadas.

É preciso chamar a atenção para o seguinte. É elevado o IDH das
cidades - Congonhas e outras - em que estão situados grandes
empreendimentos minerários. Acontece que se trata de um falso IDH.
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Essas cidades não têm grandes produtores rurais, e sim agricultores
familiares. Dessa forma elas estão sendo prejudicadas, porque, com o
IDH alto, não podem implementar políticas públicas. Aí fica um
passivo social para com essas famílias, para com esses
trabalhadores. Aproveito a oportunidade para trazer esta reflexão ao
Plenário e à Mesa.

Temos a necessidade de organização da sociedade. Um colega
falou anteriormente sobre como viviam as gerações do passado e a
necessidade de sobrevivência do homem. Será que hoje o setor
econômico, os grandes empresários têm uma função? O que estão
querendo com a exploração? Sabemos que os nossos recursos
naturais são finitos. Qual é a preocupação que temos com as futuras
gerações? Queremos um País dentro do princípio da sustentabilidade
para as futuras gerações, até porque não acredito que o mundo vá
acabar. Temos de ter esse cuidado.

Companheira Cristina, não vou falar que o pequeno não infringe,
mas temos cuidado com o meio ambiente. Se levarmos em
consideração o impacto causado por um grande empreendimento, há
uma grande distância que deve ser levada em consideração. Temos
de levar em consideração também a qualidade de vida das pessoas e
os impactos sociais causados pelos grandes pacotes tecnológicos no
passado. Na era desenvolvimentista, dizia-se que a solução do
homem seria deixar o campo e ir para as cidades, ou melhor, ele era
expulso. Não é à toa que a população rural hoje é de somente 18%. E
os impactos que foram causados nas pequenas e médias cidades?
Essas pessoas tinham uma boa qualidade de vida, mas hoje são
submetidas a favelas. Isso tudo decorre do dito desenvolvimento.
Diziam que essas cidades precisavam ter uma indústria, precisavam
ter empregos e renda. Será que isso realmente aconteceu?

Coloquei a questão do IDH. Padre João, como Deputado, não
estamos pedindo para fazer nenhum casamento neste momento,
como colocou o colega anterior. Precisamos discutir isso melhor,
porque todos os projetos colocados são discutidos dentro do IDH.
Sabemos muito bem da situação da agricultura familiar, que ainda é
um caos. Não vou entrar no mérito da questão do último grande
desastre que aconteceu em Miraí. Se não fosse a sociedade
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organizada, cobrando decisões, a coisa estaria na mesma. O Dr. José
Carlos sabe disso muito bem, porque prontamente recebeu as
pessoas. Houve até uma comissão. Como ficam essas questões,
companheiro de São Tomé das Letras?

O Dr. Vítor disse que as cidades crescem. Pergunto se elas crescem
ou incham. Também sou de uma cidade pequena e questionei o
Prefeito, porque sabia que ela não estava crescendo. O povo da roça
é que estava inchando a cidade. Isso não é um crescimento com
sustentabilidade. Vemos famílias morando nas periferias, sem
emprego, sem escola, sem uma habitação digna.

Para concluir, vemos muitos planos de governo, sejam eles federais,
estaduais ou municipais. Muitas vezes, tenho acompanhado Prefeitos
que não conseguem implementar nem sequer um plano de campanha.
Questiono onde fica a sustentabilidade e o crescimento desses
Municípios. A dificuldade do setor privado é questionada, como foi
colocado anteriormente. Como fica a situação dos trabalhadores
nesse cenário nacional? O Plenário propiciará um grande debate. Não
extrapolarei, pois já foi tocada a campainha. Enquanto entidade de
classe, que defende uma categoria ou um povo, não somos contra o
empreendedor, o minerador e o empresário, mas a favor do
desenvolvimento com sustentabilidade. O princípio do equilíbrio dos
governos é o seguinte: as benesses oferecidas a um setor têm de ser
oferecidas também aos outros. Esse é o nosso papel. Sabemos que,
como somos pequenos, temos de nos organizar. Se não nos
organizamos, não conquistamos. Como acontece no caso da panela
de pressão: se colocarmos água e feijão e não tamparmos a panela e
a colocarmos no fogo, não teremos o feijão cozido. O papel da
sociedade organizada é cobrar políticas que venham, de fato,
melhorar a vida de cada cidadão em sua totalidade. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Agradecemos a participação do Sr. Vilson, da Fetaemg, que trouxe

um ponto importante. Quem mora em Ouro Preto, Mariana e
Congonhas vê isso bem de perto. O governo federal adotou a política
de territórios, em que só é possível utilizar o critério do IDH.
Exatamente as áreas em que deveria haver o resgate da agricultura
não contam com esse incentivo. Na verdade, o que fica é a
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agricultura, que foi uma das primeiras atividades e deverá ser a última,
pois é o setor em que é produzido o alimento. Infelizmente, somente
no final deste mês realizaremos a “I Conferência Nacional da
Agricultura Familiar”, enquanto já realizamos três de meio ambiente,
duas de igualdade social e mais de dez de saúde e educação em nível
nacional.

Percebi um importante ponto comum em todas as falas: a questão
da generalização. Predominou uma cultura muito simplista e
generalista, que faz com que cometamos injustiças. Por exemplo,
disseram que todo político é igual. As pessoas rotulam o ser humano
como se ele fosse um produto com propriedades-padrão. Temos de
respeitar a diversidade e reconhecer que cada um tem de ser fiel no
cumprimento da legislação, embora possamos reconhecer algumas
lacunas.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até três minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - Lerei as perguntas dirigidas ao Secretário José

Carlos Carvalho, para que possa respondê-las em bloco. Pergunta de
Lúcio Aldo Franco: “O Estado deve interferir de uma forma mais
efetiva na questão da sustentabilidade no pós-exploração minerária?
Como será feito?”. Pergunta de José Luiz Monteiro: “A sociedade
moderna demanda um Estado eficiente, a nosso ver. Quando o IBGE
fez o censo de todas as propriedades rurais no Estado de Minas
Gerais, deveria ter cadastrado todas as pequenas fontes de água. O
Igam irá fazer a um custo muito maior o cadastramento de todas
essas fontes (uso insignificante). Teremos certamente um custo
desnecessário para os proprietários rurais, representado pela
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ineficiência do Estado brasileiro. O Igam pode protelar esse cadastro
para o próximo censo rural?”. Pergunta de Sérgio Sadi: “O que o
governo tem feito para coibir as agressões ao meio ambiente,
claramente vistas nos caminhos que nos levam às cidades históricas,
como Ouro Preto, Congonhas, além de Conselheiro Lafaiete e outras?
Estradas estão destruídas, paisagens devastadas, etc. O que podem
e devem fazer a Auditoria-Geral do Estado, o Tribunal de Contas e o
Ministério Público no controle da aplicação da CFEM?”. A próxima
pergunta refere-se à declaração de áreas como desapropriáveis para
fins de utilidade pública, visando à instalação de indústrias, como
aconteceu recentemente em Congonhas: “Nesses casos, o próprio
governo do Estado não tem o dever de consultar a comunidade
previamente e de esclarecer aos munícipes o motivo da queda na
qualidade de vida em razão do progresso que chega?”. Pergunta de
Samuel Correa: “Podemos relacionar a vulnerabilidade natural e a
qualidade ambiental com a vulnerabilidade social? As cartas
praticamente coincidem.”. Pergunta de Juliana Vaz: “Percebe-se que a
fiscalização é condição absoluta para que as leis sejam respeitadas
na área ambiental. Os órgãos fiscalizadores têm enorme carência de
profissionais para esse exercício. Há planejamento para investimentos
na fiscalização, para que se coíbam e se punam os desrespeitos às
normas?”. Pergunta de Robin Le Breton: “Que medidas estão sendo
tomadas pelo Estado para aproveitar os investimentos da mineração
na transformação da sociedade rural (onde ela ainda prevalece) em
uma sociedade urbana?”. Pergunta do representante da entidade
Acecra: “Com a caução ambiental, novos empreendimentos de
microempresas e pequenas empresas podem ser inviabilizados.
Haverá tratamento diferenciado para a pequena mineração?”.

O Sr. Paulo Tarabal fará a sua pergunta oralmente. Pergunta do Sr.
Carlos Roberto de Assis Ferreira: “Por que não há acompanhamento
de um órgão responsável nas auditorias internas para a certificação
da ISO Ambiental das empresas?”.

O Secretário José Carlos Carvalho - Desde já, antecipo meu pedido
de desculpas àqueles que estão me questionando, pois tentarei ser o
mais sucinto possível para assegurar o bom andamento dos debates.
Para atender à recomendação da Mesa e para que os debates
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possam prosseguir, mesmo em prejuízo da precisão das respostas,
tentarei ser o mais sucinto possível, até para depois responder às
perguntas orais.

Pergunta de Lúcio Aldo Franco: “O Estado deve interferir de forma
efetiva na questão pós-exploração minerária?”. Isso tem a ver com a
primeira parte da minha fala, com o que chamei de
descomissionamento da mina, ou seja, o encerramento da mina após
a sua vida útil. Essa é uma questão essencial. Por isso, além do
licenciamento ambiental que se faz hoje para que a mineração
comece a operar, também deve haver um plano de fechamento de
minas com cronograma. É essa modificação que queremos introduzir.
É nesse momento que evitamos a palavra “caução”, preferimos a
palavra “garantia”. Aí, já respondo à pergunta sobre caução. A caução
é uma das garantias possíveis. Você pode criar um cardápio, porque,
realmente, a caução significaria um ônus adicional para o
empreendedor. Também imaginamos uma questão de garantia que
não é mais uma taxa ou um imposto, é uma garantia dada à
sociedade, porque teremos o plano de fechamento da mina. Se, ao
final, por uma ou outra razão, a empresa não fez o que deveria fazer
para fechar a mina de maneira adequada, o governo executaria a
garantia para fazer a recuperação que o empreendedor não fez. Essa
é a questão que estamos trabalhando.

Com relação ao censo, de acordo com a Lei Federal nº 9.433,
repetida pela Lei Estadual de Recursos Hídricos, somos obrigados a
fazer o cadastro dos usuários de água. Neste momento, o Igam está
fazendo um grande esforço quanto ao cadastro dos usuários. Aqui se
fala também em cadastro de nascentes. O IBGE poderia ser uma
opção, mas achamos que temos uma opção melhor em Minas, com a
qual estamos nos articulando, que é a Emater, que está presente em
todos os Municípios de Minas Gerais e possui um cadastro com mais
de 450 mil propriedades rurais. É em torno dessa articulação que
queremos dar essa resposta, que é muito pertinente, para evitar
sobreposição, a fim de que possamos fazer esse cadastramento, num
trabalho integrado com a Emater.

O Sérgio Sadi pergunta o que o governo tem feito contra as
agressões ao meio ambiente nas cidades históricas. Também vou
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adiantar as respostas referentes às perguntas sobre fiscalização.
Evidentemente que, quando você cita Ouro Preto, Congonhas,
Lafaiete, estamos falando do coração do Quadrilátero Ferrífero,
estamos falando da região mais impactada pela mineração e na qual
temos os maiores e melhores jazimentos minerais. Essa é uma
questão fundamental. Temos que dar mais atenção às áreas onde o
problema é mais crítico. E o que estamos fazendo? Vou responder
também ao Dr. Antônio Francisco, que fez uma avaliação. Concordo
com ele em parte. Concordo plenamente com sua crítica relativa à
visão sistêmica integrada. E, por concordar com ela, posso anunciar
que acabamos de tomar medidas recentes. Há dois decretos do
Governador Aécio Neves consolidando esse processo de integração.
Um deles é para realizar o casamento com o DNPM. Só fica faltando a
bênção do Padre João. O DNPM está incluído no Copam, no Plenário
do Conselho de Política Ambiental do Estado, e, na semana passada,
na posse do novo Comitê Gestor da Fiscalização Ambiental e
Integrada, também o incluímos. Então, o DNPM está participando,
hoje, dos dois fóruns de decisão mais importantes da administração
ambiental do Estado.

Discordo do Dr. Antônio Francisco quando menciona a questão de
não termos ainda um sistema democrático. Acho que, se formos
comparar com a estrutura do governo federal e com qualquer outro
Estado, temos a estrutura mais democrática de decisão, na
administração ambiental, do Brasil. Primeiro, porque temos um
licenciamento colegiado. A decisão sobre o licenciamento ambiental
não é uma decisão unilateral e monolítica do técnico, da autoridade ou
do gestor do meio ambiente. Segundo, porque as URCs, tanto as
unidades do Copam em Belo Horizonte quanto o Copam nas
estruturas regionais, são paritárias: metade governo e metade não-
governo. Também quero fazer uma clara menção aos comitês de
bacias - o Dr. Thomaz é o Presidente do Comitê da Bacia do São
Francisco -, que também são paritários. Isso é o exercício pleno da
democracia. E mais: o Poder Executivo é minoritário. Quando falo na
metade do governo, nessa metade está inserido o Ministério Público,
que não responde ao comando político do Governador; os
representantes do governo federal, que não respondem ao comando
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político do Governador, e o Plenário do Copam, que tem a
representação política da Assembléia Legislativa, que também não
responde ao comando político do Governador.

Sei que precisamos aprimorar. Nesse ponto, estamos em
concordância, mas temos um modelo colegiado cuja participação se
dá de forma paritária. A integração continua tendo de evoluir. Por
exemplo, hoje o licenciamento ambiental já é feito de maneira
integrada: quando depende de licença para supressão de vegetação
nativa, do IEF, ou de outorga do Ibama, ele é feito unicamente: não há
mais necessidade de ir à Feam pedir uma licença, de ir ao IEF pedir
outra e de ir ao Igam pedir uma outorga de água. Isso está em
processo - reconheço que se trata de um processo -, e o senhor vai
concordar comigo. Esse processo começou na lei delegada, há um
ano e cinco meses, e está realizando essas transformações
mencionadas aqui, sempre na linha de se ter uma gestão colegiada e
participativa, que é a expressão máxima da gestão democrática do
Estado.

Quis esclarecer essas questões, pois concordei com suas críticas;
tanto é que essa concordância nos levou a essas decisões recentes.

Quanto ao Codema de Congonhas, o Sandoval se refere às áreas a
serem desapropriadas para fins de utilidade pública. A legislação
brasileira define em que situação pode-se adotar a utilidade publica.
Entre as previsões da utilidade pública, está a instalação de distritos
industriais, como no caso da expansão da CSN e da criação do
Distrito Industrial de Jeceaba, cujo contexto é o mesmo. Se é para a
instalação de distrito industrial, como aconteceu em Jeceaba, informo
que realizamos várias audiências públicas. Não fazemos
licenciamento ambiental de nenhum empreendimento de classes 5 e 6
sem audiência pública. Aliás, aqui em Minas, audiência pública só era
feita quando se abria um prazo para que alguém da comunidade
fizesse o pedido. Se não fosse pedido, a audiência pública não era
realizada. Estamos invertendo a situação. Para as classes 5 e 6,
torna-se obrigatório o empreendedor realizar a audiência pública. Faz
parte do licenciamento. Para os empreendimentos de classes 5 e 6,
como está acontecendo agora no licenciamento da Anglo American,
que comprou os ativos minerários da MMX, realizamos audiências
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públicas em cada um dos Municípios. Concordo plenamente:
precisamos dar transparência. Hoje, ao mostrar o Zoneamento
Ecológico-Econômico, dou a maior prova de transparência que
poderíamos dar, porque estamos colocando à disposição do cidadão
uma massa de informações. Ele pode ir lá e obter informações para
melhor se preparar e qualificar para o debate das audiências públicas,
que é o momento para se discutir o empreendimento.

Para que serve a audiência pública? A audiência pública serve para
a comunidade verificar se os impactos ambientais foram estimados de
maneira correta, se foram subestimados ou se existem impactos que
não foram apresentados no licenciamento. Trata-se do momento
adequado para a comunidade, devidamente preparada, levantar essa
questão.

Já soou o sinal, e ainda tenho três perguntas para responder;
portanto, vou concluir rapidamente.

Para que a lei seja respeitada, os órgãos fiscalizadores precisam de
profissionais. Acabamos de empreender um grande esforço na
fiscalização. Aliás, vivemos um momento interessante: temos sido
criticados por fazer uma fiscalização por vezes considerada truculenta
e não queremos isso. Sempre digo que temos de ser firmes na ação e
cordiais no trato. Estamos aqui com representantes da Polícia
Ambiental. O Maj. PM Pimenta, que está aqui, tem participado desse
esforço. Os Coronéis PM Reinaldo e Júnior também nos ajudam a
desenvolver um trabalho de fiscalização em relação à cidadania. Isso
não significa que seremos lenientes ou tolerantes com a impunidade.
Por entendermos a importância desse assunto, criamos o Comitê
Gestor de Fiscalização Ambiental Integrada - GGFAI -, uma espécie
de estado-maior da fiscalização ambiental, que congrega as entidades
que exercem poder de polícia administrativa na área de meio
ambiente ou na área de uso de recursos naturais e permite o
casamento que o Dr. Antônio Francisco mencionou. Esse Comitê
reúne as organizações que exercem poder de polícia administrativa:
Semad, IEF, Feam, Igam, Ministérios Públicos Estadual e Federal,
Polícia Federal e IMA, que em Minas Gerais tem poder de polícia
administrativa para fiscalizar o uso e a aplicação de agrotóxicos. Há
também representação do setor produtivo e da sociedade civil, para
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se fazer um processo transparente. Para ampliar nossa capacidade
operacional de fiscalização, criamos 14 Companhias Independentes
de Polícia Ambiental - Cipamas - no Estado e passamos o contingente
de policiais ambientais de 960 para 1.600, em três anos. A Polícia
Ambiental programou atingir 2.200 policiais ambientais em 2010. Esse
aumento já está autorizado em lei. Acabamos de nomear 500 técnicos
de nível superior para integrar o sistema estadual de meio ambiente e
ampliar nossa capacidade operacional, também mencionada pelo Sr.
Antônio. Minas Gerais é o único Estado da Federação que possui dois
helicópteros para operar exclusivamente na fiscalização ambiental.
Este mês concluímos a aquisição de 800 veículos para equipar todas
as unidades do interior. Nenhum outro Estado brasileiro empreendeu
um esforço como o nosso.

Serei honesto: em razão do tamanho das nossas necessidades, das
nossas carências, mesmo quando fazemos o nosso máximo, temos
de ter a humildade de reconhecer que o nosso máximo não é
suficiente. Diante desse reconhecimento, precisamos continuar
avançando na mesma proporção e magnitude com que avançam os
nossos problemas.

Robin Le Breton apresenta uma questão crucial: “Como os
investimentos em mineração, nas áreas rurais, podem transformar,
quase que compulsoriamente, a sociedade rural em sociedade
urbana?”. Precisamos refletir mais sobre essa questão. O
licenciamento não é suficiente para captar essa transformação; por
isso fizemos o Zoneamento Ecológico - Econômico, que qualificará
este debate de maneira mais precisa. Não podemos nos esquecer de
um dado histórico: Minas Gerais se urbanizou ao redor das minas;
este é o primórdio do processo de colonização do Estado. Isso é
fundamental.

Conheço a região a que o Le Breton se referiu, a Serra do
Brigadeiro, onde há uma grande província de bauxita. Mais de 40
empreendimentos minerários, já com licença do DNPM, querem
operar na localidade. A situação é diferente da do Quadrilátero
Ferrífero, porque naquela região as mineradoras não são
superficiárias das áreas que vão minerar. Evidentemente, no
licenciamento ambiental daquelas atividades, teremos de nos
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preocupar com os pequenos proprietários, que são superficiários e
que serão afetados pela atividade mineradora. Temos de medir os
prejuízos desses pequenos proprietários e exigir que sejam incluídos
na compensação ambiental do licenciamento. Essa questão é muito
pertinente e deve ser tratada.

Por fim, a questão da caução, de que tratei, tem de ser proporcional.
A garantia tem de ser proporcional ao tamanho econômico do
empreendedor e, naturalmente, também tem de ser proporcional à sua
capacidade contributiva. É assim que teremos de tratar desse
assunto, que necessariamente dependerá de lei e, necessariamente,
passará por grande discussão nesta Casa. Estão respondidas as
perguntas dirigidas por escrito.

O Sr. Presidente - Passaremos agora às perguntas orais ao
Secretário. Solicito às pessoas que farão perguntas orais que se
posicionem, digam seu nome e entidade e, em 3 minutos, exponham
sua questão.

O Sr. Carlos - Bom dia a todos. Sou Diretor do Sindicato Metabase,
de Itabira, e funcionário da Cia. Vale do Rio Doce. Existe, de nossa
parte, uma preocupação muito grande. Para exportar o minério, as
empresas precisam passar por uma auditoria interna e externa, para
obter a certificação de qualidade da ISO, exigência do mercado
mundial. A exemplo da Vale do Rio Doce, uma vez por ano as
empresas fazem uma auditoria interna e uma auditoria externa para
obter a certificação. Gostaria de saber do Secretário por que não há o
acompanhamento de um órgão responsável, bem como da Feam.

O Secretário afirmou que as comunidades são criadas em torno das
minerações. Em Itabira é o contrário. Lá está a maior mina a céu
aberto do mundo, dentro da cidade, gerando uma série de transtornos,
tais como poluição ambiental, sonora, trincas nas casas provocadas
pelas explosões nas minas, etc. E o que mais me preocupa é que a
razão social da Vale, em Itabira, é Serra do Esmeril, zona rural, sem
número, sendo que a mina se aproximou da cidade; não foi a cidade
que se aproximou da mina. Gostaria que o senhor comentasse isso.

O Sr. Gustavo Gazzinelli - Meu nome é Gustavo Gazinelli. Sou
ambientalista e jornalista, atualmente trabalho no Movimento de
Preservação da Serra da Piedade. Quero fazer algumas perguntas ao
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Secretário.
Por que a Semad, representada em Brasília, no Conama, pelo José

Cláudio Junqueira, defendeu a resolução que permite mineração em
área de preservação permanente? Foi uma iniciativa do governo de
Minas, representado pela sua Secretaria, e gostaria de saber o porquê
disso. O senhor concorda com mineração em área de preservação
permanente destinada à proteção de mananciais de abastecimento
público? Nesse caso, pergunto por que a Semad deu parecer
favorável à Mina Capão Xavier e não aceitou a solicitação a ela
encaminhada para realizar audiência pública em Belo Horizonte, o
principal Município consumidor de suas águas, que possivelmente
estão-se deteriorando? Quando o senhor diz que defende o caução
mineral ou a garantia mineral no fim das atividades minerárias, acho
que está assumindo que muitas das decisões adotadas pelo sistema
de meio ambiente do Estado não adotam o princípio da precaução.

O senhor defende que a Secretaria tenha uma política participativa e
democrática, e pergunto-lhe o que o seu Secretário Adjunto, Shelley
Carneiro, faz nessa Secretaria, porque sabemos que ele, ex-Diretor de
Meio Ambiente do sistema Fiemg, é uma das pessoas que, volta e
meia, aprova projetos “ad referendum” dos conselhos.

Por que as audiências públicas são, muitas vezes, feitas à revelia
das normas que lhes são pertinentes? Tentamos, por meio de uma
organização de Caeté, chamada Movimento Artístico Cultural e
Ambientalista de Caeté - Macaca -, impugnar a audiência pública
realizada em Barão de Cocais, sobre a Mina Gongo Soco, e não
obtivemos nenhuma resposta até o momento, sabendo que aquela
audiência pública foi convocada fora do prazo regulamentar, que seria
de 15 dias. Essa audiência pública foi anunciada, por meio dos
veículos de comunicação locais, apenas uma semana antes. E o
senhor diz que realiza audiências públicas em vários lugares como,
por exemplo, no caso da MMX. Pergunto-lhe por que, no caso da
Vale, inclusive para empreendimentos na região da Serra da
Gandarela, que afetam, pelo menos, quatro Municípios: Santa
Bárbara, Caeté, Barão de Cocais e Rio Acima, as audiências públicas
não são feitas em todos os Municípios.

O senhor diz que tem o licenciamento feito de maneira integrada,
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por que algumas atividades minerárias são aprovadas por etapas?
Citarei o exemplo da MMX, cujo sistema de transporte está sendo
aprovado antes da aprovação da lavra da mina. Isso cria uma
condição de insustentabilidade e insegurança jurídica para a
sociedade. É, de fato, de maneira integrada? Não basta, apenas,
entregar os documentos burocráticos a um órgão que encaminhe aos
outros, pois as audiências têm de dar-se de forma integrada? Os
processos têm de ser aprovados de forma integrada. Não é aprovar a
Mina de Brucutu e, depois, vir com uma barragem de rejeitos que
soterrará 850ha no Município vizinho.

O que foi feito com a APA Sul, apesar de ter um sistema de
informação muito bom? Pelo que sabemos, há um gerente e uma
estagiária para dela cuidarem. A Secretaria de Estado renunciou a sua
função pública transferindo ao Ibram e a outros órgãos, como o
Sindiextra, a elaboração do zoneamento ecológico e econômico da
área mais vulnerável e ameaçada do Estado; até hoje não fez nada.
Há quantos anos o senhor está na Secretaria? Finalmente, o que a
Secretaria está fazendo em relação às 200 grutas encontradas na
Serra da Moeda? Há sinalização de que os empreendimentos a serem
feitos em Congonhas serão bons para o meio ambiente. A Gerdau tem
feito várias propagandas, mas sabemos que a grande meta é destruir
a Serra da Moeda, cujo minério tem pouco teor de ferro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o próximo inscrito.
O Sr. José Maria Pereira - Bom-dia a todos. Meu nome é José Maria

Pereira. Sou da comunidade do Taquaril, membro do Idec, Defesa
Civil. Gostaria primeiramente de saudar a todos. Quero dar um puxão
de orelha no Vilson. Uma andorinha não faz verão. Tem de haver uma
guarda costeira, e temos de obedecer a um critério. O que está
faltando? Ampliar a segurança da guarda costeira territorial para
impedir os infratores de minerar. O Secretário está de parabéns, o
senhor, o outro, a Cristina, o meu professor Thomaz Matta Machado.
Só um puxão de orelha no Vilson porque falhou na defesa. Não pode
ser assim. Tem de haver fiscalização. Desde a era medieval, da
descoberta do Brasil, a fiscalização é necessária para impedir a
exploração do minério. Parabéns a todos da Mesa. Este seminário é
muito importante para nós.
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O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Sr. José Osvaldo.
O Sr. José Osvaldo de Souza - Meu nome é José Osvaldo.

Represento a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas
de Minas Gerais e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Extrativas de Paracatu. Queria apenas fazer dois comentários e uma
pergunta. Primeiro, ficamos bastante entristecidos porque ninguém
neste seminário falou sobre os trabalhadores, exceto o companheiro
Reginaldo. Como falar sobre minas sem falar das pessoas que
trabalham nas profundezas da terra, a até 500m de profundidade,
para retirar o minério e transformá-lo em bem? Ao que parece, eles
não fazem parte desta discussão. Quando li a programação, vi que o
Secretário teria de falar a respeito de governança e de questões
sociais e trabalhistas. No meu entendimento, ele não falou sobre
nenhuma questão trabalhista. O companheiro Reginaldo foi o único,
até agora, que falou desses trabalhadores. Queria que pensássemos
um pouco sobre isso.

O segundo comentário é dirigido ao Secretário, ao qual, depois, farei
uma pergunta, e se refere à questão das garantias ambientais, que
são muito importantes. Há 5 anos, na cidade de Vazante, na região
Noroeste, 400 pais de família foram jogados na rua da amargura, sem
nenhum centavo, em virtude da irresponsabilidade de uma
mineradora. Não havia nenhuma garantia para esses trabalhadores. A
empresa, irresponsavelmente, não recolhia Fundo de Garantia, não
depositava FGTS, e os trabalhadores ficaram à mercê da sorte,
quando o minerador faliu. Então, Secretário, concordamos plenamente
com o que disse sobre garantias e esperamos que nelas não se
incluam apenas a questão ambiental, mas também a trabalhista e a da
comunidade. Ontem mesmo, no nosso grupo, houve essa proposta,
mas os empresários presentes a derrubaram, não deixando que ela
viesse para o Plenário.

Pergunto: caso este seminário não traga essa proposta, o governo
do Estado tem alguma iniciativa quanto a isso, vai enviar para esta
Casa um projeto de lei a fim de serem aprovadas garantias, no caso
da mineração? Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos. Desejo só informar
que tramita, na Casa, um projeto de lei para garantias, em caso de
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danos ambientais. Nessa mesma lei, poderá haver uma emenda que
trate desse assunto, além da garantia em relação a danos ambientais
ou às famílias, sobretudo na questão da agricultura. Por exemplo, no
caso da Mineradora Rio Pomba, até hoje a maioria das famílias não
foram indenizadas, e, em muitas áreas, a agricultura foi inviabilizada.
Com a palavra, o Sr. Paulo.

O Sr. Paulo Tarabal - Bom-dia. Sou do Município de Coromandel,
Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Quero, primeiramente, parabenizar
o Sr. José Carlos, Secretário de Meio Ambiente, pelo excelente
trabalho que tem realizado na nossa região. Apenas estamos lá com
um problema seriíssimo: só temos uma Supram para atender, se não
me engano, a mais de 50 Municípios, mas precisamos que se abra
mais uma. Há uma em Uberlândia; outra, em Patos de Minas,
resolveria os problemas do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro ao
mesmo tempo.

Outro problema seriíssimo é que estamos, em Coromandel, sem
IEF, um dos maiores Municípios do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba. Infelizmente, lá, o IEF está fechado. Parece-me que o
único engenheiro florestal que havia lá está de férias ou sumiu.
Ninguém sabe dele. Por favor, precisamos urgentemente que se
reinstale, em Coromandel, uma agência do IEF. A Prefeitura tem dois
funcionários que trabalham no IEF, mas não há nenhum do Estado.
Os processos estão acumulados. São mais de mil processos. Os
proprietários rurais que necessitam desse trabalho não sabem mais o
que fazer. Vou a Patos para levar processo da regional. Então, por
favor, ajude-nos em Coromandel, Secretário. Muito obrigado ao
senhor.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Miryam.
A Sra. Miryam Walescha Martins - Trabalho com educação inclusiva

e povos tradicionais. Atualmente sou Presidente do PCdoB em
Paracatu. Sabemos que há leis, mas não entendo se elas são
cumpridas e se há fiscalização. Ontem foram derrubadas algumas
propostas nossas que, em três audiências públicas, em Paracatu,
foram exaustivamente discutidas e “arrancadas a fórceps” para serem
trazidas para cá. A maioria dos empresários as derrubou. Paracatu
não está sendo citada como uma das cidades com grandes conflitos.
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Quanto ao êxodo rural, os pequenos agricultores estão sendo levados
para as cidades, aliás, estão sendo reprimidos e levados para as
cidades, porque a mineradora está invadindo a propriedade deles e a
agronomia auto-sustentável. As fazendas dos confrontantes recebem
um determinado preço por alqueire, e os pequenos agricultores são
obrigados a sair com a oferta de um preço que é um milésimo menor.
Confronta-se com a comunidade quilombola que já está demarcando
o terreno. A nascente está seca, e eles simplesmente exoneram e
cobram um alto custo pela água, enquanto deveriam ter água potável
a custo zero.

A Mineradora Kimber & Ross levou 2 mil funcionários do Norte e do
Nordeste para trabalhar lá, enquanto Paracatu está com um alto grau
de desemprego. Leis existem, mas pedimos que exista fiscalização.
Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Hilma.
A Sra. Hilma Aparecida Silva - Meu nome é Hilma. Sou

representante do poder público da região de Congonhas, Ouro Branco
e Lafaiete. Quero fazer algumas observações sobre as compensações
ambientais, que precisam ocorrer na região da degradação. Hoje isso
não ocorre; é o empreendedor que define onde fará a compensação, o
que, na minha opinião e na de muitos de vocês, não resolve a questão
da degradação. A forma como ocorre a recuperação das áreas
degradadas merece um olhar atento de todos nós. Hoje essas
recuperações dão-se sem a observância da reintrodução do bioma
original. A realidade não é nada animadora. A degradação começa
com o início da exploração e, infelizmente, não termina quando se
procede à recuperação, que, na maioria das vezes, trata-se apenas de
uma cobertura verde.

Esta Assembléia precisa estar atenta e fazer coro com o Vilson, da
Fetaemg, sobre a questão dos agricultores. Nossos companheiros da
agricultura familiar só são incluídos no processo minerário no
momento da desapropriação de suas terras. A nossa sugestão é que,
na nossa região e nas outras áreas em que há mineração e ainda
existe a agricultura familiar, os empreendedores estejam atentos e
ofereçam um percentual de suas demandas para adquirir os produtos
hortifrutigranjeiros desses produtores. Sei que isso não resolverá o
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problema, mas seria o início de uma inclusão.
Chamo a atenção desta Assembléia para as votações da parte da

tarde. Ontem, como já foi dito pelos que me antecederam, ficamos um
pouco defasados, e os representantes da mineração, cumprindo seu
papel, derrubaram todas as nossas propostas. Companheiros
delegados, vamos permanecer neste evento até o final das votações
ou nossa vinda aqui terá sido em vão.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o próximo inscrito para fazer uma
pergunta ao Secretário.

O Sr. Marco Aurélio de Lima - Meu nome é Marco Aurélio de Lima.
Sou representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Miradouro. Minha pergunta é direcionada ao Secretário e refere-se a
um caso específico da Zona da Mata, do Parque Estadual da Serra do
Brigadeiro. Foi apresentado um mapa situando as regiões de grande
valor ambiental.

Não consegui identificar se a região do Parque do Brigadeiro está
contemplada como sendo de grande valor ambiental. Sabemos que ali
está um grande remanescente de mata atlântica. O Secretário disse
também que será estudada, com calma, uma regra mais rigorosa para
a liberação de mineração nessas áreas. Quero saber se esses
cuidados serão também levados em conta para as áreas de
amortecimento.

Ontem houve uma bela manifestação de estudantes nas galerias,
mas, quando chegaram fazendo barulho, a Mesa teve de interromper
seus trabalhos. Por quê? Porque eles estavam nas galerias, mas, ao
mesmo tempo, interferindo diretamente em todo o ambiente.
Entendemos que a mineração nas áreas de amortecimento, como é o
caso, interferirá diretamente na mata atlântica e no parque em si,
porque caminhões e poeira serão elementos estranhos ao ambiente.

Quero saber se os cuidados dizem respeito apenas ao parque ou
também à área de amortecimento. Entendemos que também a área
de amortecimento tem de ser contemplada.

No momento mundial, fala-se muito em meio ambiente e valoriza-se
o tema. Pergunto ao Secretário José Carlos se não é o caso de se
refazerem os estudos ambientais para o Parque Estadual da Serra do
Brigadeiro. Os estudos ainda considerados foram feitos há muito
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tempo, estão ultrapassados e são questionáveis em vários pontos.
Não seria o caso de se refazerem os estudos para a liberação de
novas licenças naquele local?

O Sr. Presidente - A meu ver, todas as questões ao Secretário foram
feitas. Antes, porém, de passar-lhe a palavra, o Vilson solicita uma
rápida intervenção. Com a palavra, o Sr. Vilson Luiz da Silva.

O Sr. Vilson Luiz da Silva - O Sr. José Maria me puxou a orelha.
Aceito. Estamos aqui para isso. Quando erramos, temos de admitir o
erro. Mas eu não disse que sou contra a fiscalização.

Dr. José Carlos Carvalho, permita-me puxar a brasa para a minha
sardinha e dizer que o convênio para o cadastro das águas foi firmado
entre a Secretaria, governo, Igam, Emater e Fetaemg na abertura da
2ª Agriminas. Não estamos fazendo cadastro para multar ninguém. O
intuito não é esse. Se, por acaso, algum fiscal está multando, está
equivocado. Procure-nos, então. Queremos saber como está a
situação hídrica do Estado de Minas Gerais. Não há pecado nenhum
nisso.

Contaram-me que um padre anda dizendo ao pessoal: “Pau neles.
Ninguém tem de fazer cadastro nenhum”. Nós precisamos saber o
que está acontecendo.

Esse convênio não foi feito para cobrar uso de água. Até porque o
uso da água pelo agricultor é considerado insignificante, ou seja, uso
doméstico para a manutenção de sua família, seu porquinho, sua
galinha, sua horta. Não é para cobrar dele. Se alguém está falando
por aí que é para cobrar, a Fetaemg cairá também de pau sobre o
governo, sobre o Igam. Isso tem de ficar muito claro para vocês.

Prestem atenção: quando um filho nasce, a primeira providência é
registrá-lo, dizer quem é o pai, quem é a mãe e, se possível, até seu
tipo sangüíneo. No que diz respeito à água, não é diferente.

O agricultor, além de produzir alimento - e a segurança alimentar
está na pauta mundial; muita gente está discutindo por que o preço
dos alimentos está subindo tanto -, é também produtor de água.
Deveria, então, receber “royaties”. Ontem, aliás, foi dito neste Plenário
que a pessoa que acha petróleo no fundo de seu quintal recebe
“royalty”. Por que o produtor, o agricultor que defende uma nascente,
um manancial, uma mina, não pode receber? Ele está produzindo



1106

água também.
Não sou contra a fiscalização. Teria outras questões a colocar, mas,

respeitando o tempo, encerro minhas observações.
O Sr. Presidente - Esclareço ao Secretário e à Mesa que recebemos

denúncias de que pessoas não ligadas a órgãos competentes estão
cobrando das pessoas humildes que moram na roça. São os
oportunistas dizendo aos pequenos agricultores para se cadastrarem,
cobrando-lhes taxas altas e fazendo ameaças. São problemas
seriíssimos que estão acontecendo no Estado. Passo a palavra ao
Secretário José Carlos Carvalho, para responder às perguntas que lhe
foram dirigidas e fazer suas considerações finais.

O Secretário José Carlos Carvalho - Começarei por esse último
ponto, que é gravíssimo. Ninguém pode se apresentar, em nome da
administração ambiental do Estado ou do Igam, para cobrar um
serviço que determinamos como absolutamente gratuito.

Registro, reforçando as palavras do Vilson, que fizemos esse
convênio com a participação da polícia ambiental, que tem colaborado
conosco, porque estávamos recebendo uma série de queixas relativas
a fiscalizações e multas. As pessoas não tinham outorga ou não eram
cadastradas. Resolvemos lançar, por isso, a maior campanha de
cadastramento que já fizemos no Estado. Para tanto, reunimos
Emater e Fetaemg, que têm dado uma contribuição decisiva nesse
processo. No caso da agricultura familiar, isso é caracterizado como
uso insignificante. A cobrança ou a outorga não é permitida; o
cadastro é suficiente. Essa questão precisa ser esclarecida. Estamos
fazendo o cadastro dos usuários para conhecer a realidade no tocante
ao consumo de recursos hídricos em Minas Gerais, e isso irá nos
ajudar na formulação de nossas políticas. É importante deixar claro
que ninguém está autorizado a fazer qualquer tipo de cobrança por
cadastramento de uso da água no Igam.

Vou, de maneira sucinta, responder às perguntas. A primeira é do
Carlos, do Metabase de Itabira. O caso de Itabira é muito peculiar,
como ele retratou aqui. A mineração aproximou-se da cidade. Há a
questão da ISO 14000. Estamos promovendo a revisão da
Deliberação Normativa nº 74, que trata do licenciamento ambiental,
para fazermos algumas mudanças, inclusive no que se refere às
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audiências públicas. Essa questão foi abordada pelo Gustavo
Gazzineli, e vou respondê-la à parte. Quando uma empresa obtém
uma ISO 14000, passa por uma série de critérios, avaliações. Um
desses critérios está relacionado à questão trabalhista, à questão
social. É preciso que a comunidade acompanhe a certificação da ISO
e pergunte ao órgão certificador por que ela foi concedida. Essa tarefa
não é atribuída por lei ao setor de meio ambiente. Podemos ser
exigidos, criticados por essas questões que estamos discutindo aqui.
Reconheço - e todos são obrigados a reconhecer - que Itabira é um
caso peculiar. Esse problema exige de nós uma melhor solução.

Em seguida, o Gustavo fez uma série de outras considerações, às
quais responderei com a mesma franqueza. O voto que o José
Cláudio deu à deliberação normativa que trata do licenciamento
ambiental em área de preservação permanente não foi um voto,
digamos, de pessoa física; na verdade, ele o fez em nome do governo
de Minas. Criticado ou não, o governo de Minas assumiu claramente
que, por razões políticas, econômicas, institucionais e sociais, aprovou
aquela deliberação, já que entende a vocação econômica de Minas
pela mineração, bem como a importância da mineração sob o aspecto
social, embora muitas questões trabalhistas, como bem disse o
representante dos trabalhadores, ainda devam ser mais bem olhadas.
Realmente, o governo de Minas assumiu, junto ao Ministério do Meio
Ambiente, uma posição favorável quanto a esse assunto. O governo
Lula, por meio da Casa Civil, articulou daquela forma e Minas
entendeu que deveria caminhar daquela maneira, porque o jazimento
mineral caracteriza-se pela rigidez vocacional. Verificamos se a jazida
mineral está localizada em uma área de preservação permanente,
mas, no caso de Minas, quase todas estão, pela nossa topografia e
pela realidade geomorfológica do Estado. Admitimos que isso teria de
ser feito com as cautelas que têm de ser adotadas no licenciamento
ambiental. De fato, assumimos essa posição claramente perante a
sociedade mineira. A responsabilidade é minha, pois fui eu quem, em
nome do governo, orientou o voto que o José Cláudio deu no Conama
a respeito desse tema.

Em seguida, vem a questão das garantias. O Gazzinelli fez a leitura
de que a garantia seria o nosso reconhecimento da fragilidade do
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processo de licenciamento. Não diria que seria isso, pois evoluímos
muito no licenciamento do setor mineral. O José Cláudio e a Dra.
Zuleica, em algum momento da fase de debate, poderiam explicar o
que temos feito. Concordo com o seguinte: o licenciamento ambiental
tradicional, apenas - e isso já constou das minhas palavras anteriores
-, não é suficiente, em razão da longa duração do empreendimento
minerário, para assegurar a qualidade final. A Nilma levantou a
questão das compensações feitas no Copam e questionou a exigência
da garantia em longo prazo. Isso seria exatamente para pedir que,
além do licenciamento, haja o plano de gerenciamento de risco e de
descomissionamento das minas, ou seja, um plano que, ao longo da
vida útil do empreendimento, possa assegurar que ele não termine
apenas com uma vegetação ou um plantio de gramínea na área
minerada, mas com uma recuperação feita de maneira mais
adequada. Como estamos tratando de empreendimentos de longo
prazo, não se trata de precariedade, pois posso fazer o melhor
licenciamento ambiental hoje, com os melhores especialistas do
mundo - refiro-me a empreendimentos de 40 anos -, e as próprias
pessoas que concederam o licenciamento, provavelmente, não
estarão vivas quando o empreendimento estiver sendo encerrado. Sei
que os segmentos de ponta do setor não recusam a discussão sobre
esse tema. É possível continuarmos tratando desse tema, pois ele é
fundamental.

Em relação às decisões “ad referendum”, em alguns casos previstos
na legislação, motivadamente, algumas têm sido concedidas. Com o
novo Copam, que tomou posse e realizará a sua primeira reunião no
dia 19, restringimos totalmente o uso do “ad referendum”, exatamente
para fazer com que, ainda que ele seja negado na instância
deliberativa, não seja definitivo. O Dr. Shelley trabalha com essa
orientação. Com a mesma franqueza, quero dizer que o fato de o
Shelley ter sido Diretor de Meio Ambiente da Fiemg não o desqualifica
para ser Subsecretário ou Secretário Adjunto de Meio Ambiente do
governo do Estado. Recebo muito mais críticas como essa por parte
do setor produtivo, que reclama que enchi a minha Secretaria de
ambientalistas. Esse critério não vale para mim, pois o que vale é a
competência profissional. Não posso aceitar o patrulhamento



1109

ideológico. A minha administração é claramente caracterizada, desde
a minha posse. Também não aceito a tutela do poder econômico e o
patrulhamento sectário de setores da sociedade que desejam, cada
um, trabalhar de um jeito diferente. Trabalhamos com o equilíbrio
necessário para assegurar que as coisas sejam feitas com
transparência.

Sobre a audiência pública, concordo com o Gustavo. Nosso sistema
de audiência pública não está cumprindo bem sua finalidade, tanto
que, na revisão da Deliberação Normativa - DN - nº 74, teremos um
novo olhar sobre essa questão, primeiro porque, como já disse, era
aberto um prazo. Foi o que aconteceu na audiência pública da MBR,
que não foi realizada em Belo Horizonte porque foi requerida fora do
prazo. Reconheço que é uma firula jurídica, mas está estabelecida no
regimento, e, com base nele, o parecer foi contrário. Estamos
mudando o processo; por isso, determinei que, independentemente de
alguém da comunidade pedir a realização de audiência pública, nós
vamos realizá-la. Se não fizemos na Vale e em Capão Xavier,
anteriormente, daqui para a frente será feito, como no caso da Anglo
American, na região de Conceição do Mato Dentro. Em todos os
Municípios que forem afetados pelo empreendimento, vamos fazer
audiência pública. E temos de fazê-lo de outra forma. Sinceramente, o
atual formato da audiência pública torna-a quase inócua: o
empreendedor fala; depois, alguém tem um tempo para falar, e os
demais têm 2 ou 3 minutos para expor seu pensamento. É muito
melhor imaginar um sistema de audiência pública em que a
comunidade delegue a alguém suas preocupações e que essa pessoa
possa falar por 20, 30 minutos para concatenar suas idéias. Ninguém
consegue concatenar um pensamento a respeito de determinado tema
falando por 2 ou 3 minutos. E estamos falando de audiência pública
para 500, 600 pessoas. Nesse caso, estamos mudando o processo, e
reconheço que é necessário atualizá-lo para torná-lo um instrumento
mais eficaz. Como já disse na resposta anterior, é na audiência
pública que temos de avaliar as questões fundamentais. Precisamos
até ajudar a qualificar a comunidade para participar dela. Aliás, temos
determinado a realização de reuniões, fora de audiências públicas,
com o Fórum de ONGs Ambientalistas Mineiras. Já houve caso assim,



1110

em que, mesmo fora do quadro, convidamos - no melhor sentido - o
empreendedor para se reunir com o Fórum antes da audiência
pública, a fim de qualificar a sociedade civil para o debate, na hora de
apresentar o empreendimento. Nesse ponto, estamos rigorosamente
de acordo quanto ao fato de que é necessário esse aprimoramento - e
estamos cuidando disso, porque vamos submeter ao Copam uma
revisão da DN nº 74.

Integração MMX: estou completamente de acordo, e pode parecer
que estou sendo paradoxal. Conseguimos fazer um licenciamento
integrado da MMX, juntando Feam, IEF e Igam no âmbito do Estado.
Qual a nossa dificuldade? É um empreendimento interestadual, que
começa em Minas, na região de Conceição do Mato Dentro, e termina
num porto que está sendo construído no Rio de Janeiro. No início do
processo, fizemos propostas formais ao Ibama para fazermos um
licenciamento integrado, envolvendo o Ibama e os governos de Minas
e do Rio de Janeiro, e o Minc concordou comigo quanto ao
licenciamento integrado. Isso não evoluiu. Qual a situação hoje? Estou
sendo duramente cobrado porque o Ibama já concedeu LP e LI para o
mineroduto, o Rio de Janeiro já licenciou o porto, e a única fase do
empreendimento que ainda não foi licenciada é exatamente a que
está em Minas, porque determinamos a realização de audiência
pública em todos os Municípios e, com o resultado delas, pedimos ao
empreendedor que refizesse uma série de pontos. Reconheço que é
esquizofrenia um empreendedor ter um mineroduto licenciado, com
LP e LI, ou seja, já estar autorizado pela LI a construir o mineroduto
quando nem sequer concedemos a LP. Para nós, é preciso exaurir a
discussão sobre alguns temas que foram aqui levantados. Concordo
com esse questionamento, e, em relação a empreendimentos
interestaduais, certamente, pela visão que têm, o Minc e o Roberto
Messias tratarão disso de maneira mais apropriada.

O zoneamento da APA Sul foi feito num período em que não estava
na Secretaria, embora o Gustavo tenha querido insinuar que estou na
Secretaria há muito tempo. Realmente, estou lá há um longo tempo,
mas não quero me eximir de responsabilidade porque isso foi feito no
período em que não estava lá. É melhor ter um zoneamento que não
ter nenhum. Com o novo zoneamento da APA Sul - que já está no
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portal que dei para vocês -, feito por uma instituição científica do
Estado, a Universidade de Lavras, com o apoio da Universidade de
Viçosa, da Fundação João Pinheiro e de outras, atualizaremos o
zoneamento ecológico-econômico da APA Sul para reforçar o seu
processo de gestão, como estamos fazendo com todas as unidades
de conservação.

Relativamente à Serra da Moeda, esta é outra questão nova. Em
boa hora, este seminário fez com que a mineração se intensificasse
dentro do Quadrilátero Ferrífero e extrapolasse os seus limites.

O Sr. José Maria falou sobre a questão, se não me engano, da
segurança. Realmente, é uma questão a ser considerada. O José
Oswaldo, com razão, disse que o tema trabalhista não foi tratado.
Confesso que não vim aqui para tratar disso, pois não domino esse
tema e também não é de responsabilidade da minha Secretaria. Mas
acho que deve haver um bom plano de descomissionamento de mina.
Por exemplo, numa mina que comece suas atividades em 2008 e as
encerre em 2048 - portanto, terá 40 anos de vida útil -, é natural que,
cinco anos antes de seu fechamento, seja feito um planejamento de
natureza trabalhista para buscar perspectivas de emprego para
aqueles que perderão o seu emprego com o fechamento da mina. Isso
é perfeitamente possível. Entendo que o setor mineral, pelo menos as
grandes empresas do setor mineral não podem recusar-se a fazer um
processo como este de, cinco anos antes, começarem a dar nova
qualificação para que esses trabalhadores se reposicionem no
mercado de trabalho. Essa não é uma questão apenas ambiental, mas
também social.

O Paulo pede a Supram em Patos de Minas. Já temos nove.
Realmente, esse foi um esforço muito avançado de descentralização
da gestão ambiental em Minas. A nossa vontade é abrir mais duas até
o fim do governo: uma em Patos de Minas e outra em Teófilo Otôni.
Mas não posso assumir o compromisso de que iremos fazer, pois não
assumo compromisso que não pode ser cumprido. Isso está no nosso
horizonte. Se tivermos possibilidades, abriremos as duas.

Quanto à compensação feita no local no encerramento da mina,
como já falei, não é o empreendedor que define a compensação
ambiental, mas a Câmara de Biodiversidade do Conselho, com a
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participação paritária da sociedade. Ou seja, nem o empreendedor
nem o gestor público definem isso, exatamente para evitar que a
compensação se transforme em balcão de negociatas. Eu não
interfiro, o técnico não interfere, o Governador não interfere. O Copam
se reúne, através da sua Câmara paritária, e decide como será feita a
compensação.

O Marco Aurélio, de Miradouro, fala sobre a bauxita. É uma questão
que realmente aparece no mapa envolvendo grande qualidade
ambiental e conflitos. Como grande parte da área do mapa não foi
desapropriada e só agora estamos concluindo a zona de
amortecimento com o plano de manejo do parque, poderemos dar
respostas conclusivas a essas questões. Respondendo à questão do
Vilson, concluo as minhas palavras, agradecendo a riqueza deste
debate e a oportunidade de todos se enriquecerem ainda mais,
trocando suas experiências, ouvindo as críticas com a humildade
daqueles que têm alguma coisa a dizer a respeito dos nossos
problemas, para ajudar a construir uma política pública mais
sintonizada com as aspirações do povo de Minas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Secretário José
Carlos, e não posso deixar de manifestar a minha alegria por V. Exa.
reconhecer que esta audiência pública e a apresentação do EIA-Rima
deixam as pessoas mais angustiadas e confusas do que elas estavam
ao entrar, infelizmente. Às vezes algumas audiências promovidas pela
Assembléia conseguem dar melhores esclarecimentos. Temos que
nos aprimorar. Muito obrigado pela participação e que o senhor fique à
vontade para se retirar.

O Secretário José Carlos Carvalho - Quero agradecer e pedir licença
para me ausentar em virtude de outro compromisso já assumido.
Quero pedir que o Dr. Ilmar Bastos, nosso Subsecretário de Gestão
Ambiental, me substitua na Mesa. Também está aqui o Dr. José
Cláudio Junqueira, Presidente da Feam, que poderá esclarecer
dúvidas referentes à nossa Secretaria. Muito obrigado e boa reunião
para todos.

O Sr. Presidente - Vou ler a pergunta de Inês Assis, do Conselho
Municipal de Saúde de Brumadinho, feita ao Vítor Feitosa: “Após o
encerramento da atividade minerária, temos um perverso impacto
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socioeconômico. Onde a atividade minerária efetivamente ocorre, a
mão-de-obra não é qualificada e o trabalhador possui baixa
escolaridade. Como lidar com esse passivo de expectativas, sonhos e
frustrações?”. Com a palavra, o Hélio Martins da Silva, para fazer
pergunta dirigida ao Vilson e ao José Reinaldo.

O Sr. Hélio Martins da Silva - Concordo com o que o companheiro
de Paracatu falou, que a discussão está muito na questão dos
Municípios, na questão ambiental e muito pouco na questão dos
trabalhadores. É sabido por todos que os trabalhadores na nossa
região perderam suas melhores terras para as monoculturas,
principalmente do eucalipto, sobrando as montanhas e os grotões de
beira de rios, que são os quilombos modernos. Antigamente os
escravos também usavam as montanhas para se esconder. Sobraram
para os trabalhadores essas áreas que hoje estão sendo perdidas
para barragens hidrelétricas e minerações. E as empresas do setor
trabalham com o argumento da geração de empregos e impostos,
fazendo com isso uma pressão muito grande das comunidades
urbanas contra as comunidades rurais, que muitas vezes não são
ouvidas e não têm condições de entender os processos em que
perdem suas terras, aumentando assim as favelas e a marginalização
nas grandes cidades. Essa situação é o que ocorre no caso do
mineroduto da MMX. Exatamente no dia 5 de março, quando
participávamos de uma audiência pública em Conceição do Mato
Dentro, foi assinado o decreto para utilidade pública do mineroduto.
Na Mina de Brucutu não foi diferente, pegaram uma licença ambiental
para minerar sem ter a licença para jogar os rejeitos. É a mesma coisa
de tomar um laxante e não preparar a privada. Hoje São Gonçalo não
sabe o que fazer com o dinheiro, Barão de Cocais não sabe o que
fazer com a lama, e os trabalhadores rurais estão perdendo suas
terras e culturas. Pergunto aos dois companheiros: o que nós, como
representantes dos trabalhadores, podemos fazer para resolver a
situação? Esperar pelos empresários é muito pouco.

Para terminar, afirmo que a obrigação social, quando agravada pelo
empreendimento, tem de ser solucionada pelo empreendedor. Parece-
me que, no início, o Vítor disse que muitas vezes o Município joga a
responsabilidade para o empreendedor. Reafirmo: se o problema foi
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provocado pelo empreendimento, ele tem de ser sanado pelo
empreendedor. Muitas vezes, o imposto que os Municípios recebem
não dá para pagar os prejuízos causados pela lama dos 850ha de
mata atlântica que serão destruídos.

O Sr. Presidente - Enquanto o Francisco de Assis se posiciona, lerei
a pergunta do Charles, que é dirigida ao Sr. Reginaldo: “Por que não
distribuir o lucro das empresas em vez de diminuí-lo? Por que não
destinar 10% ou 50% do lucro para salários e encargos em vez de
1%, como é o caso da Companhia Vale do Rio Doce? Com a palavra,
o Sr. Francisco.

O Sr. Francisco de Assis Braga - Boa-tarde a todos. Quero ressaltar
três pontos importantes, os quais considero relevante levar ao final.
Um deles é o que a Cristina Chiodi mencionou quanto à valoração de
área preservada. Acredito que precisamos incluir isso na legislação.
Eu valoro uma área, e a pessoa, de certa forma, recebe por isso. Para
quem preserva, para quem tem área resguardada, seria importante
incluí-la como um ponto no balanço de uma propriedade rural. Por
exemplo, se, na propriedade rural, ele tem receitas com milho, café e
gado, deve ter também com a área preservada. O produtor estaria
dando a sua contribuição social e, de certa forma, recebendo por isso.
De que forma poderia ser feito? Talvez com juros mais baixos. Não
sei. Precisamos pensar nisso. Não sei se a Cristina mencionou que já
existe um projeto de lei a propósito.

O segundo ponto se refere ao comentário do Dr. José Carlos quanto
ao chamado Plano de Fechamento. A Constituição previu que é
preciso promover a recuperação da área degradada. Começamos
com o chamado “pride” e evoluímos com o Plano de Fechamento.
Precisamos incluir isso e as garantias na legislação. São dois pontos
importantes que transferimos para a Assembléia, pois tem de haver
vontade política para realizar essas coisas.

São esses os pontos: Plano de Fechamento, garantia da execução e
valoração ambiental de uma área preservada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Enquanto leio a pergunta da Sônia, por
favor, Evaldo Pompéu, posicione-se. Pergunta da Sônia, da CPT:
“Como garantir que os Copams regionais tenham condições de avaliar
os projetos impactantes? Observo que há técnicos despreparados
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que, em muitos momentos, não conseguem responder às perguntas
dos Conselheiros do Copam”.

Na ausência do Evaldo, com a palavra, Ben-Hur Rocha Filho, do
IEF.

O Sr. Ben Hur Rocha Filho - Bom-dia a todos! Sou do IEF. Dra.
Cristina, primeiramente, parabéns por sua explanação. A senhora
disse que participou dos Suprams que, com a presença do Ministério
Público, traziam segurança jurídica para os Conselheiros. O membro
do Ministério Público é membro nato, é fiscal da lei, está em qualquer
lugar. Havendo qualquer sopro de ilegalidade, requisita
documentação, abre processo administrativo ou inquérito civil, se
assim julgar necessário. Quem deve trazer segurança jurídica aos
Conselheiros das Suprams? Não é o corpo jurídico lá existente? A
sociedade preocupa-se com isso. É necessário existir um Promotor de
Justiça para fiscalizar todo ato administrativo? Todo ato administrativo
é fiscalizável pelo Ministério Público, se assim julgar conveniente.
Será que o sistema não tem um corpo jurídico que atenda a essa
necessidade?

Faço um comentário dirigido ao Sr. Vilson. Estive fora da instituição
por quase três anos. Estive do outro lado do balcão e sei que fazer
fiscalização para o Estado, em empreendimentos pequenos ou de
garimpo, é difícil. Os grandes e médios empreendimentos são mais
fáceis de ser fiscalizados porque têm endereço certo, responsáveis
técnicos e, nesses processos, há uma fiscalização mais acirrada. É
mais fácil fiscalizar.

O companheiro Paulo, de Coromandel, esteve aqui. Lá atuei
bastante, e a Feam desenvolveu um trabalho com o poder público
municipal para conciliar os conflitos que não foram citados, salvo
melhor juízo, existentes entre empresas e garimpeiros. Coromandel
vem procurando conciliar esses conflitos ou melhorar essa situação.
Deixo, então, esse comentário: fiscalizar empreendimentos pequenos
ou de garimpeiros é muito difícil. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Maurício fará uma pergunta oralmente. Enquanto
ele se posiciona, farei a leitura da pergunta do Sérgio, dirigida ao Sr.
Vítor Feitosa: “Como a triangulação de entendimentos proposta por
você pode funcionar com o sistema eleitoral vigente?”. O Maurício
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está passando a pergunta por escrito. Farei a leitura da pergunta de
Gilson Murilo de Souza, Vereador de São Gonçalo. Ele não indica
quem deverá responder a pergunta: “Falaram dos Rios São Francisco,
das Velhas e Paraopeba; e o Rio Jequitinhonha, que está
praticamente morto? Há alguma providência dos governos estadual e
federal com vistas à recuperação do mesmo?”. Acho que a pergunta é
dirigida a todos da Mesa.

Pergunta de Letícia Pinheiro: “No contexto da governança ambiental,
consta que há mecanismos para continuar evoluindo. Evoluindo em
quê, se o principal agente social, o homem, encontra-se à margem de
quaisquer benefícios vindos dos empreendimentos minerários?”. Acho
que a pergunta é dirigida a todos da Mesa.

Pergunta de Sérgio, para a Cristina e para mim: “Por favor, você
poderia expor, com clareza, os danos ambientais que,
especificamente, cada mineradora tem provocado ou pelo menos os
mais graves e informar o que o governo tem feito para coibir esses
danos?”.

“Padre João, por que a Comissão de Defesa do Consumidor e o
Deputado Délio Malheiros não participam deste fórum?”

O Sr. Presidente - Neste momento, passamos às respostas,
oportunidade em que cada expositor disporá de um tempo para fazer
também suas considerações finais. Com a palavra, o Sr. José
Reginaldo Inácio.

O Sr. José Reginaldo Inácio - Em primeiro lugar, gostaria de fazer
algumas considerações sobre o papel do líder sindical, ressaltando a
presença do José Osvaldo e de outros companheiros sindicalistas:
efetivamente, representamos a coletividade dos trabalhadores deste
Estado e desta nação. Ao ver excluída de uma Secretaria de Meio
Ambiente a possibilidade de se discutir o mundo do trabalho e de se
apresentar alternativas a ele, achamos importante que seja revisto o
papel da Secretaria que se preocupa com o desenvolvimento
sustentável. É fundamental que se considere isso.

O Hélio fez um questionamento dirigido especificamente a mim e ao
companheiro Gilson, dizendo que os trabalhadores perderam suas
melhores terras e estão de algum modo relegados aos grotões, aos
cantos, às sobras. Infelizmente, essa é uma realidade que
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vivenciamos e nosso papel, para tentar subverter essa ordem, é o que
você mesmo, Hélio, está fazendo aqui. Não temos só esse papel, mas
temos, também e sobretudo, este.

Como eu dizia ao Vilson, é importante destacar que, no período em
que as mineradoras chegam, elas fazem uma espécie de maquiagem
nas pessoas que estão à volta, na comunidade. O IDH também é
maquiado de algum modo, e não podemos deixar de dizer que elevar
a CFEM não resolve o problema. Muitas vezes, Prefeitos, Vereadores,
Deputados e governantes insistem nessa questão da CFEM, mas
sabemos que isso é uma maquiagem e que não pode ser consolidado
dessa maneira.

Dirigindo-me diretamente ao companheiro Charles, que nos
pergunta por que não distribuir o lucro da empresa ao invés de
diminuí-lo, quero dizer que sou totalmente favorável a isso.
Precisamos, sim, distribuir melhor os resultados e lucros das
empresas, principalmente dessas que ganham muito. Isso é
fundamental. Mas é fundamental também não esquecermos de que
não há possibilidade de se sustentar a questão natural sem pensar na
diminuição dessa ganância extremada do meio empresarial. Então,
precisamos distribuir o lucro, sim, precisamos ter a partilha dos
resultados, que, socialmente falando, são de algum modo até
extorsivos, mas é fundamental que tenhamos a convicção de que, se
não pensarmos na diminuição desses resultados impactantes na
sociedade, não teremos como imaginar uma situação melhor. Há
comprovação técnica e científica de que a mineração, entre outros
impactos, é responsável pela perda dos meios de subsistência de
milhões de pessoas; é fomento para conflitos, guerras civis e
intervenções estrangeiras, armadas inclusive em nossa nação; é
responsável pela violação generalizada dos direitos humanos; é
responsável por doenças, seqüelas permanentes, silicoses e
mutilações; ensurdece, cega e mata as pessoas; destrói o meio
ambiente; é responsável pela modificação das características locais;
provoca desmatamento, degrada as florestas e polui recursos
hídricos. Não há como não discutir a possibilidade de rever essas
posições. E é impossível para nós pensar em sustentabilidade sem
imaginar que é preciso reduzir essa ganância de ganhar cada dia
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mais. Basicamente, era isso. Nas minhas considerações finais,
gostaria de dizer que é possível pensar em uma humanidade melhor,
uma sociedade melhor, um mundo do trabalho melhor para os
trabalhadores, mas apenas se não abrirmos mão disso que estarei
lendo aqui rapidamente: “Por mais importantes que sejam as
conquistas do saber e do poder, é claro que só uma humanidade que
busque objetivos éticos é capaz de compartilhar, em plena medida,
das bênçãos do progresso material e ser senhora dos perigos que ele
encerra.” Assim disse Albert Schweitzer, ao considerar o valor
supremo da ética na indução da vontade universal do progresso. O
que inspira Hans Jonas a considerar o imperativo categórico de Kant,
inacabado para o momento presente. Só ‘agir de modo que a máxima
de tua ação possa tornar-se uma lei universal’ não basta. Não basta
criarmos regras e leis universais, porque isso é muito pouco. É
importante convidarmos todos para uma ação proativa à ética na
sociedade, e, em especial, a esta Casa e as pessoas que aqui estão.
Não podemos imaginar uma ação que não “incorpore a plenitude de
nosso ser como se fôssemos aquele que, mesmo na bestialidade do
mal, ou na candura do bem, compartilha sentimentos maiores a partir
de si mesmo, e partilha um conselho maior ao dizer ao outro ou ao
semelhante: aja de modo que os efeitos da tua ação sejam
compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre
a terra, ou aja de tal modo que os efeitos da tua ação não sejam
destrutivos para a possibilidade futura de uma tal vida, ou, finalmente,
inclua na tua escolha presente a futura integridade do homem como
um dos objetos do teu querer.” É o que esperamos deste seminário.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a sua presença. Com a palavra,
Antônio Francisco da Silva, Presidente da Associação das Empresas
Mineradoras da Região de São Tomé das Letras.

O Sr. Antônio Francisco da Silva - Agradecemos ao Deputado.
Quando falamos com o Secretário de Estado - e ele teve a
oportunidade de se defender -, criticamos a democratização dos
Copams regionais, e entendemos que ele foi regionalizado sim, mas
as representações não o foram. Quando ele fala das composições,
dizendo que o governo é minoria, hoje quem é minoria nos Copams é
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o segmento produtivo, que não dispõe da voz necessária. Fiz essa
citação não em detrimento do pessoal da Fiemg, da Federaminas ou
qualquer outro, mas para que tenhamos representantes regionais do
Sul de Minas no Copam Sul de Minas. Também houve referência à
aproximação entre o DNPM e a Semad. Que ela não se restrinja
apenas aos conselhos e às operações do comitê gestor, mas que
todas as ações sejam integradas. Apenas nos comitês ou apenas nos
conselhos, entendemos que ainda fica aquém do desejado. Mas, de
qualquer maneira, houve avanço.

Dirigimos a palavra ao nosso companheiro José Osvaldo, do
sindicato de Paracatu. Em São Tomé das Letras, José Osvaldo, temos
uma situação de pleno emprego. Em vários discursos, disse que,
numa empresa mineradora de quartzito de São Tomé, a presença do
trabalhador é fundamental. O capital humano, representado pelo
trabalhador, é muito importante para nós, mineradores de quartzitos
de São Tomé. Agradeço, mais uma vez, a esta Casa, e digo que o
segmento produtivo de quartzito de São Tomé em momento algum
foge do debate. Podemos e devemos nos aperfeiçoar, melhorar
nossas ações, mas sempre estaremos discutindo e nos posicionando.
Não somos os donos da verdade. Jamais fugiremos do debate ou
deixaremos de estar aqui ou em qualquer outro fórum, defendendo
nossas posições, assim como todos os trabalhadores, a sociedade
civil, as ONGs e o Estado. Todos têm o dever de defender seus
pontos de vista. Pobre daquele que não defende o seu pão. Despeço-
me e agradeço aos senhores. Que esta Assembléia continue a ser a
casa de ressonância do povo mineiro e que tenhamos melhores dias.
Devemos caminhar juntos: trabalhadores, empreendedores, entidades
de governo, representantes da sociedade civil. Devemos extrapolar o
desenvolvimento sustentável e buscar uma sociedade plena,
totalmente sustentável, do ponto de vista de todo o desenvolvimento,
desde a segurança pública até melhores salários e condições dignas
de trabalho. Assim teremos melhores dias. Mais uma vez, os nossos
parabéns. Colocamo-nos plenamente à disposição. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos a sua presença e participação.
Com a palavra, a Sra. Cristina Chiodi, para responder a
questionamentos e fazer as suas considerações finais.
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A Sra. Cristina Chiodi - Em relação à pergunta do Sérgio, é difícil
respondê-la, tanto pela diversidade dos bens minerais explorados no
Estado quanto pela diversidade das formas de exploração, que geram
impactos ambientais bastante diferenciados. Também não sou a
pessoa mais indicada para fazer essa explanação. De forma geral, a
grande preocupação da Amda, por exemplo, em relação aos
processos de mineração, é quanto à alteração do uso do solo, à
supressão da vegetação, às perdas da biodiversidade e à
fragmentação dos ecossistemas. Talvez esse seja um dos principais
impactos entre os que nos preocupam.

Em relação à pergunta do Ben-Hur a respeito do corpo jurídico do
órgão ambiental e da presença do Ministério Público nas URCs,
ressalto que também sou advogada e sei que, no Direito, há várias
interpretações para as mesmas leis. Pessoalmente, tenho diversas
divergências com o corpo jurídico que assessora as URCs. Com a
presença do Ministério Público, tem-se mais um representante, que
pode falar sobre o assunto e manifestar seu entendimento jurídico
sobre algumas questões, o que enriquece muito o debate e traz
segurança jurídica.

Vilson, gostaria de fazer um comentário. Durante muitos anos, estive
na Câmara de Atividades Agrossilvopastoris, com o Eduardo. Sempre
tivemos posições bastante convergentes. Aliás, era o que fazia, talvez,
alguma diferença nessa Câmara, sempre majoritariamente dominada
pelo setor produtivo. Graças a Deus, hoje, o Copam tem composição
paritária, e a sociedade civil tem espaço para se manifestar. Antes,
esse espaço não existia. Na realidade, diversos empreendimentos
pequenos causam impacto igual ou maior a um grande. Portanto, não
podemos deixar de nos preocupar com os impactos ambientais.
Refiro-me à mineração, e isso também se aplica a outros
empreendimentos. Para o meio ambiente, a natureza, a flora e a
fauna, não importa de onde vem o desmatamento, quem é o
responsável pela perda da qualidade ambiental. O sofrimento desses
bens ambientais é o mesmo. Então, a nossa preocupação é a mesma,
tanto em relação aos pequenos como em relação aos grandes
empreendimentos.

Para finalizar, depois de tudo o que foi dito e dos problemas
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levantados, não podemos ignorar a questão do crescimento da nossa
sociedade. Esse tipo de debate suscita esse assunto. A verdade é que
a mineração, como todos os outros empreendimentos, vem para
atender uma demanda social, uma demanda de consumo cada vez
maior, aliás por falta do crescimento populacional, e isso não vem
sendo atacado. Tentamos trabalhar não nos fins, mas nos meios, e
acho que esse trabalho tem sido ineficaz. Isso está cada vez mais
claro. A perda ambiental é nítida. Apesar de tantas normas e da
fiscalização, a realidade ambiental não melhora, só piora, e o fato é
que, enquanto esse tipo de problema não for encarado, a questão do
planejamento desse crescimento populacional não adianta nada para
esse tipo de evento e discussão. Ela é uma parte fundamental desse
debate. Obrigada.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos. Com a palavra, o
Sr. Vítor Feitosa, para suas respostas e considerações finais.

O Sr. Vítor Feitosa - Vou começar pela perguntas que me foram
feitas e são interessantes para trabalharmos com elas. Uma é da Inês
Assis, que diz: “Após encerramento da atividade minerária, temos um
perverso impacto socioeconômico. Como lidar com esse passivo de
expectativas e tal?”. Queria dizer algo para a Inês e para todos os
demais: a mineração, diferentemente do que foi dito, cada vez mais
agrega no seu aspecto interno tecnologias de ponta. A diferença é que
isso não é visto, porque fica internalizado. Uma das coisas claramente
reconhecida hoje na mineração é a necessidade de se pensar o
fechamento da mina no momento em que se planeja sua abertura.
Isso é uma boa prática desejada, e essa questão será perseguida.
Temos de persegui-la porque, aliás, isso beneficia o próprio processo
da mineração, ou seja, quando você entende como ela será fechada.
Inês, a coisa mais importante nessa questão é que a melhor
contribuição que a mineração pode dar não está no fechamento, mas
durante seu exercício. É ali que os benefícios são gerados. Não
trabalharemos com a questão do pós-mineração se não trabalharmos
bem durante a mineração.

Foi dito aqui que a questão de impostos é pouco expressiva. Digo
que isso não é verdade, é muito expressiva e significativa, mas é mal
fiscalizada e mal acompanhada, aliás, pela sociedade. A Inês é
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membro do Conselho Municipal de Saúde. Uma das destinações da
CFEM determinada por lei é sua aplicação em saúde. O dinheiro,
muitas vezes, é mal-utilizado, porque não é acompanhada pela
sociedade. Temos de aprimorar os mecanismos de acompanhamento
dos impostos pagos, pois estes são elevadíssimos, no Brasil, a fim de
que eles sejam aplicados de acordo com os interesses da sociedade.

O Sérgio pergunta sobre a questão da triangulação no sistema
eleitoral vigente. É aquilo que disse sobre a questão dos três
segmentos da sociedade. Em um sistema eleitoral, em uma sociedade
democrática como a nossa, o que o político, procurando ser eleito
tanto para uma Casa Legislativa quanto para o Executivo, faz é tentar
buscar a validação da sociedade. Então, ele está sempre falando para
buscar a validação. O que faz o jogo democrático ser interessante,
importante e fundamental é que cada político busca atender a um
determinado tipo de público, que não detém necessariamente a
verdade. Aliás, a verdade não está na particularidade, mas no todo, e
a articulação desse todo é fundamental para que possamos entender
esse processo.

Termino dizendo uma coisa que mencionei e quero reforçar: posso
categorizar basicamente as atividades que usam recursos naturais em
duas - a agricultura e a mineração. A primeira tem naturalmente uma
simpatia maior, porque cuida de alimento, algo de que, se ficarmos
privados durante dois ou três dias, estaremos mortos. Então, ela cuida
da nossa sobrevivência. A mineração, ao extrair recursos naturais,
cuidou do aumento da nossa expectativa de vida para atingir o
"status" que temos hoje na sociedade. Temos que fazer um debate
com a sociedade para recuar nisso. Não podemos discutir, por
exemplo, a mineração em área de preservação permanente. A área
de preservação permanente simplesmente impediria a mineração
porque, como bem disse o Secretário, ela existe exatamente onde há
o minério. É uma opção política da sociedade. Não pode
simplesmente ser colocada como algo nefasto por quem vocaliza
melhor. Por isso é preciso haver mecanismos muito mais seguros de
discussão na sociedade, porque a opção que está sendo feita é de um
outro tipo de qualidade de vida.

A Cristina mencionou que precisamos pensar na questão da
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sustentabilidade do consumo. Somos uma sociedade cada vez mais
perdulária, que há anos usava um aparelho telefônico e hoje usa
aparelhos celulares e os troca a todo instante. Essa é uma decisão
que cabe a nós, como sociedade, limitar. A limitação vai em cadeia. A
mineração não é, por si só, boa ou má, é apenas o início da cadeia.
Precisamos entender que essa cadeia funciona. Não existe indústria
limpa, existe uma cadeia que se alimenta e que gera o benefício final.
Esse entendimento precisa ser cada vez mais discutido e fortalecido
para encontrarmos um modelo de sociedade que realmente nos
interesse. Na minha visão, esse seria o modelo sustentável. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. Vítor Feitosa a sua
contribuição. Com a palavra, o Vilson, da Fetaemg.

O Sr. Vilson Luiz da Silva - O José Maria já está se retirando, mas
há uma reivindicação de suma importância: solicitam a construção de
uma ponte ligando o Bairro Citrolândia ao Bairro São Joaquim de
Bicas. Companheiro Hélio, concordo com você em gênero, número e
grau. Temos um passivo social e ambiental muito grande.

A questão trabalhista apresentada pelo companheiro de Vazante é
muito séria, embora os trabalhadores de minas não estejam ligados a
nossa federação. Mas sabemos sobre essa situação e podemos ser
solidários, estar juntos para resolver os problemas, mas há um
sindicato e uma federação específica para esse fim.

Quando se discute a questão do setor em geral, o trabalhador tem
que ser colocado sempre em primeiro lugar, porque sem ele não
fazemos funcionar, não construímos. É preciso haver um trabalhador
para operar uma grande máquina, porque ela não anda sozinha. Isso
é feito em prol da geração de emprego e de renda.

Ben-Hur, concordo com você. O Secretário José Carlos de Carvalho
já se retirou, embora tenha deixado seu Subsecretário, Ilmar, e disse
que o governo de Minas aumentou o quadro de 900 para 1.600
militares ambientais. Que bom seria se não precisasse haver
fiscalização, se todos tivessem passado por um processo educativo e
esse dinheiro que o Estado está gastando, entre aspas, com esse
contingente fosse investido na área social. Não sou contra a
fiscalização, pois sem ela a coisa se tornaria uma baderna.
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O seminário serve para debater idéias e para apresentar propostas.
Embora o Plenário já esteja bem esvaziado, quero dizer que temos
enfrentado, principalmente no setor das pequenas, médias e grandes
barragens, a questão da expulsão de agricultores para a construção
de barragens. Desde a primeira audiência na Mata da Acauã, no Vale
do Jequitinhonha, percebemos o trabalho que seria a construção da
barragem do Irapé.

A sociedade organizada, a Fetaemg e outros parceiros enfrentamos
duras lutas com o governo e os órgãos. Atualmente, muitas de nossas
reivindicações estão servindo para outros. O José Antônio, que ali
está, sabe disso. Ele é um reassentado e está servindo de exemplo
para a Cemig e para o governo mostrarem a outros Estados.

Se a sociedade não estivesse organizada, será que teria acontecido
tudo isso? Provavelmente, estaríamos com um passivo social muito
grande.

Uma melhora local, regional e mundial depende de todos nós e de
nossa organização. Principalmente nós, trabalhadores e pequenos
que somos, se não estivermos altamente organizados, com certeza
teremos uma vida mais difícil.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Vilson sua participação e
contribuição e passamos a palavra ao Sr. Ilmar Bastos, para
responder à pergunta da Sra. Sônia.

O Sr. Ilmar Bastos - Obrigado, Deputado Padre João. A pergunta
refere-se à dificuldade ou à pouca experiência dos técnicos das
Suprams para responder às dúvidas dos Conselheiros.

Efetivamente, a descentralização foi um dos maiores avanços nessa
gestão. A Feam, o Igam e o IEF têm o importante papel de dar apoio e
suporte técnico às superintendências regionais de meio ambiente. Em
algumas delas, no entanto, o pessoal tem pouca experiência. Estamos
trabalhando com essa questão, a fim de dotá-las de capacidade
estrutural e de mais técnicos. O grande objetivo, aliás, de nosso
próximo concurso público será abrir um número maior de vagas nas
Suprams.

À medida que estamos detectando essas dificuldades, estamos
também tentando capacitar o pessoal e, eventualmente, trazer suporte
de outras superintendências, dependendo da tipologia a ser discutida.
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Além do mais, é bom frisar que, atualmente, nas Suprams, a análise é
feita por uma equipe técnica, ou seja, está sendo feita análise
interdisciplinar, muito diferentemente do que se fazia anteriormente,
quando um projeto ou um processo ficavam na mão de um técnico
apenas. Atualmente, temos uma equipe interdisciplinar. Portanto,
acredito que a riqueza da análise do processo é muito maior nesse
novo modelo.

O problema, é claro, permanece em uma ou outra Supram, mas já
estamos tratando de ações para maior capacitação do corpo técnico
das superintendências, de forma que, em tempo muito rápido, elas
estejam respondendo às dúvidas dos Conselheiros.

Deputado Padre João, agradeço a oportunidade e parabenizo a
Casa pela realização deste seminário, que, sem sombra de dúvida,
trará uma política minerária mais consonante com os anseios de
nossa sociedade.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. Ilmar e fazemos uma
pequena consideração. Não há comparação entre agricultura e
atividade minerária. Na agricultura, a pessoa tem de plantar durante
todo o ano, sem segurança de preço e de clima, que, aliás, todos os
outros setores ajudaram a estragar. Já a atividade minerária utiliza um
bem da humanidade e da União. Isso está muito claro na Constituição.
Alguns deles foram plantados há um bilhão de anos. Se pertence à
União, pertence a todo o povo brasileiro. Temos de socializar e
trabalhar isso de tal forma que todos os brasileiros sejam
beneficiados. Isso é sério. Embora alguns tenham dito que temos leis
em demasia, pudemos perceber nesta manhã que temos muitas
lacunas, desde o processo inicial, com o EIA-Rima, até o final, com a
questão da democracia, da maneira de se relacionar com a
comunidade e com o fechamento de minas. Vimos que temos lacunas
na legislação, e isso é grave.

No cansaço de ontem, não pudemos falar sobre a revisão da Lei
Kandir. Creio que hoje cabe retornar a esse ponto. A maior injustiça
que existe é o incentivo para exportar matéria-prima. Estamos
avançando na capacidade de extração de bens e exportando sem
agregar valor nenhum. Isso é uma questão social e trabalhista
relacionada com a geração de emprego. É grave o assunto. Cabe
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retornar a esse ponto no dia de hoje. Acho que ele é mais importante
do que a própria CFEM.

Espero que, se todos forem disciplinados, terminemos mais cedo.
Na verdade, os que cumpriram o seu papel ficaram aqui até às 22
horas. Parabéns a todos os que resistiram e nossa gratidão. Temos
muito trabalho à tarde.

Em relação ao Grupo 2, Sustentabilidade da Mineração, a
coordenadora será Maria do Carmo Brito e Silva, Mobilizadora
Socioambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Acima. Ela foi
coordenadora da CTI 1. Local: Teatro.

O Grupo 3, Gestão Ambiental da Mineração, será coordenado por
José Nélson de Almeida Machado, Diretor da Sociedade Mineira de
Engenheiros. Foi coordenador da CTI 4. Local: Salão Nobre.

Lembramos aos participantes que, de acordo com o regulamento do
seminário, serão priorizadas, em cada grupo, no máximo, 20
propostas, que serão levadas a Plenário. Daí, a dificuldade de
administrar bem o tempo. Assim, solicitamos aos coordenadores que
sejam objetivos na discussão das propostas para que sejam
encaminhadas aquelas mais importantes sobre cada tema em análise.
Na plenária final serão priorizadas 30 propostas, 10 de cada grupo. As
outras estarão no anexo final como não prioritárias.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2008

Presidência do Deputado Domingos Sávio
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos
trabalhos - Leitura dos relatórios dos grupos de trabalho -
Apresentação dos pedidos de destaque - Votação e aprovação do
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Documento Final, salvo destaques - Discussão e votação dos
destaques e de novas propostas - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Alberto Pinto Coelho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Almir

Paraca - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
Délio Malheiros - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João Leite -
Lafayette de Andrada - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Miranda - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Às 9h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

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

O Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.
Ilmar Bastos dos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental
Integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -; as Exmas. Sras. Priscila
Ramos Netto Viana, Consultora Jurídica da Associação dos
Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -, coordenadora do
Grupo I - O Sistema Federativo e a Legislação sobre a Mineração - e
Coordenadora da CTI-2; e Maria do Carmo Brito e Silva, Mobilizadora
Socioambiental da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Acima,
coordenadora do Grupo II - Sustentabilidade e Mineração em Minas
Gerais - e Coordenadora da CTI-1; o Exmo. Sr. José Nelson de
Almeida Machado, Diretor da Sociedade Mineira de Engenheiros -
SME -, coordenador do Grupo III - Gestão Ambiental da Mineração - e
Coordenador da CTI-4; a Exma. Sra. Deputada Elisa Costa; e os
Exmos. Srs. Deputados Padre João, Carlin Moura e Sávio Souza
Cruz.
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Cumprimento todos os Delegados e Delegadas, lideranças
ambientalistas, servidores públicos, empresários, trabalhadores,
enfim, todos que, conosco, realizam este trabalho que nos tem dado a
alegria de calorosos debates e, com certeza, haverá de produzir, a
partir desta reunião, um documento rico em propostas e sugestões.
Mais que isso, poderá nos dar as diretrizes para a elaboração de uma
política minerária em Minas, que, com certeza, influenciará os
destinos dessa atividade em todo o território nacional, dos pontos de
vista econômico, social e, em especial, ambiental.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do seminário

legislativo “Minas de Minas”, com a discussão e aprovação do
Documento Final.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Peço a atenção de todos para alguns

esclarecimentos preliminares que, com certeza, poderão ajudar na
condução democrática e mais proveitosa no processo de definição
das prioridades. Primeiramente, os coordenadores de grupos farão a
leitura dos respectivos relatórios. Em seguida, passaremos à
apresentação dos pedidos de destaque. Já estão sendo distribuídos
os relatórios em que constam as propostas devidamente numeradas,
que serão todas lidas. Após a leitura, a Presidência anunciará o
número de cada proposta, e a Mesa receberá os pedidos de
destaque, que deverão ser feitos oralmente, por meio dos microfones
disponíveis no Plenário. Os destaques podem ter o objetivo de
modificar ou de suprimir a proposta. A fim de agilizar os trabalhos, a
Presidência solicita aos participantes que as alterações sejam apenas
de conteúdo, ou seja, uma pequena alteração de forma, a correção de
alguma palavra, etc., que seja trazida à Mesa. Não há necessidade de
interrompermos para votar os destaques. Portanto, não há que
destacar uma pequena mudança de forma, o que pode ser modificado
sem maiores problemas. Obviamente, o conteúdo só será modificado
com a decisão soberana do Plenário. Algumas lideranças
manifestaram preocupação com relação a uma ou outra sugestão que
gostariam de incluir no documento final. O regulamento estabelece
que novas propostas poderão ser apresentadas até às 11 horas,
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desde que se encaixem em um dos temas do grupo de trabalho e
moções. Essas novas propostas e moções devem ser formalizadas
por escrito e subscritas por no mínimo 30% dos votantes. Quem tiver
interesse tome a iniciativa e peça à assessoria da Casa o que precisar
com relação a formulário ou a papel. Solicitamos à assessoria que,
nos próximos minutos, verifique quantos estão presentes.
Obviamente, quem tiver interesse deve começar a colher assinaturas.
Quanto mais assinaturas, mais segurança terá em ver sua proposta
aprovada. Após o levantamento dos destaques, passaremos a uma
votação em bloco das propostas não-destacadas, ou seja, se não há
polêmica, serão colocadas para votação em bloco. Pode-se pedir o
destaque para a votação em separado de uma ou outra situação.

Em seguida, serão discutidas as propostas destacadas, e teremos,
no máximo, 2 minutos para apresentação do destaque por quem o
requereu. Havendo divergência sobre determinada proposta, serão
alternadas uma opinião favorável e outra contrária a ela. A Mesa se
reserva o direito de limitar o número de manifestações, não com o
propósito de cercear o direito de manifestação, mas de garantir o
mínimo de organização a fim de ter perspectiva de início, meio e fim
na nossa plenária. Nenhum inscrito pode manifestar-se sobre apenas
uma proposta porque comprometeríamos o resultado do seminário.
Depois de encaminhados esses destaques, apresentaremos as
possíveis novas propostas e moções que chegarem à Mesa de
trabalho. Aprovado o conjunto de propostas, serão priorizadas, no
máximo, 30, 10 de cada grupo de trabalho. Essa priorização se dará
pelo processo de votação. Portanto, solicitamos que cada Delegado
observe quais as propostas que efetivamente pretende priorizar, por
questões óbvias. Se você quer priorizar 10, não votará em 11, porque
senão o 11° voto pode prejudicar a proposta conside rada mais
importante. Portanto, não usaremos cartões, pois cada um deverá ter
o bom senso de votar naquelas que julga serem as mais importantes.
As 10 mais importantes de cada grupo, pelo número de votos obtidos,
serão elencadas como prioridades deste seminário. Após a
priorização, serão analisadas as moções, etc., e a Presidência lembra
aos participantes que antes do encerramento, conforme prevê o
regulamento, será eleita uma comissão de representação, embora não
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tenhamos a sua formatação no regulamento de maneira detalhada.
Mas há a preocupação de que a comissão representativa não seja do
tamanho desta plenária porque, dessa forma, não funcionará.
Apresento como sugestão, absolutamente aberta, a garantia da
presença de parlamentares das comissões importantes, na Casa, para
dar andamento a esse processo. Toda comissão desta Casa é
importante, não há uma mais importante que outra. Mas, para tratar
especificamente desse assunto, obviamente a Comissão de Meio
Ambiente é imprescindível, a Comissão de Indústria, Comércio,
Cooperativismo e Serviço e as três comissões temáticas, exigidas
quase na totalidade do processo legislativo, que são a Comissão de
Constituição e Justiça, a Comissão de Administração Pública e a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, também devem
estar presentes. Portanto, sugiro a presença de um membro de cada
uma dessas Comissões da Casa para garantir o seu engajamento
num processo legislativo que fatalmente deve advir de sugestões
deste seminário. Igualmente, defendemos que haja uma
representação do Executivo Estadual, do Executivo Federal, dos
Municípios mineradores, do segmento empresarial da cadeia
produtiva, do segmento dos trabalhadores, e uma representação do
terceiro setor, ou seja, das organizações não governamentais
engajadas no tema. A princípio é a nossa sugestão, aberta a algum
acréscimo conveniente, que deve ser trazido à Mesa por escrito.

Leitura dos Relatórios dos Grupos de Trabalho
O Sr. Presidente - Agora, passamos à fase de apresentação dos

relatórios. Farão uso da palavra os coordenadores, que disporão de
até 10 minutos para a sua exposição.

A Sra. Priscila Ramos Netto Viana - Bom-dia a todos. Cumprimento
o Deputado Domingos Sávio e, por seu intermédio, os demais
componentes da Mesa. Senhoras e senhores, fui coordenadora do
Grupo 1, cujo tema, nas palestras da manhã do dia 10 de junho, foi “O
sistema fedetativo e a legislação sobre mineração; política tributária e
‘royalties’”. O nosso trabalho foi bastante produtivo. Não houve muito
embate entre os diversos segmentos representados, numa clara
demonstração de coerência das pessoas que participaram da
discussão, na busca de soluções comuns que realmente possam se
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efetivar como propostas de alteração do panorama da questão
minerária em Minas Gerais.

Então, observou-se um respeito muito grande de todos os
participantes. Houve, é lógico, embate de idéias, proposições
contraditórias e também o equilíbrio na aprovação das propostas.
Entendi que todos os segmentos ficaram contemplados na nossa
votação.

A Sra. Maria do Carmo Brito e Silva - Bom-dia a todos, à Mesa, ao
Deputado Domingos Sávio e a todos os presentes. O nosso grupo
trabalhou ontem na parte da tarde. Pela manhã, tivemos uma palestra
do Secretário José Carlos Carvalho. O nosso tema é “Sustentabilidade
e Mineração em Minas Gerais”. Os trabalhos correram normalmente
de acordo com o previsto. O grupo era bastante comprometido. Vimos
que, no final, as propostas realmente mais representativas é que
foram priorizadas.

O Sr. José Nelson de Almeida Machado - Bom-dia a todos e ao
Deputado Presidente desta reunião. Gostaria de expressar a nossa
satisfação em comparecer a esta reunião com os resultados que
conseguimos ao longo desse período em que foi travada a discussão
que antecedeu este momento.

Ontem, no Grupo 3, contamos com 111 inscritos, e foram
apresentadas 105 propostas e mais 5, que foram agregadas durante a
discussão. Conseguimos atingir um número final de 67 propostas que
poderão ser aproveitadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do
Estado. Se procedermos a uma análise rápida das proposições,
perceberemos que o público presente se manifestou por mais
transparência nos processos de licenciamento e maior governança, ou
seja, maior poder para as populações residentes nas áreas envolvidas
pela mineração. Isso nos faz lembrar aquela mensagem do Oto von
Bismarck, unificador da Alemanha no início do século passado, que
dizia: “Se a população soubesse como são feitas as leis e as
salsichas, recusaria as primeiras e não comeria as segundas”.
Estamos com uma ferramenta nas mãos para melhorar essas leis e
fazer com que elas representem os anseios da população e sejam
representativas do que se deseja de um país e de um Estado mais
modernos e avançados, com equilíbrio social, econômico e ambiental.
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Ontem, as discussões aconteceram de 13h30min às 24h30min, com
a participação muito significativa e extremamente ativa de mais de 40
pessoas até o seu término, compreendendo representantes dos
segmentos das universidades, da sociedade civil e do setor produtivo.
Foi verificado um elevado respeito pelas pessoas, apesar das
divergências das idéias. Construímos um documento que, a nosso
ver, será muito útil e válido para quem pretende desenvolver
legislação e políticas públicas em nosso Estado.

- Procede-se à leitura dos relatórios dos grupos de trabalho.
Apresentação dos Pedidos de Destaque

O Sr. Presidente - Nós agradecemos e passamos à fase dos
destaques. Antes, gostaria de lembrar, mais uma vez, que até às 11
horas quem quiser apresentar uma nova proposta ou uma proposta de
moção. Poderá fazê-lo. Como o regulamento estabelece que é
necessário haver 30% dos presentes, parece-me bastante oportuno
neste momento verificarmos o quórum. Para isso, peço a paciência
dos senhores para não corrermos o risco de estabelecer um número
aleatório e errado. Solicito aos delegados que levantem os seus
cartões por alguns minutos para fazermos a contagem.

- Procede-se à contagem dos cartões.
O Sr. Presidente - Do número do quórum verificado vamos extrair o

percentual de 30%, que será o número mínimo de assinaturas para
que uma nova proposta seja incluída nos nossos trabalhos.

Apuramos 100 representantes presentes. Portanto, 30 será o
número de assinaturas que precisamos para considerar apta uma
proposta ou uma moção.

- Procede-se à apresentação dos pedidos de destaque.
Votação e Aprovação do Documento Final, salvo Destaques

O Sr. Presidente - Esta é, sem dúvida, a Casa do povo mineiro.
Quero me curvar a todos vocês e dizer que, para qualquer deslize que
tenhamos, podemos ser acudidos e auxiliados pela plenária. Aliás,
estou aqui muito bem assessorado pela Deputada Elisa Costa e por
vários outros colegas, que poderão nos auxiliar.

Com certeza a plenária é soberana. Além disso, é com esse
princípio que conduziremos a reunião do início ao fim, aliás, sempre
respeitando lado a lado e obviamente pedindo tolerância,
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compreensão e moderação, para que os ânimos não se exaltem, pois
entraremos agora na fase mais difícil - alguns ficarão alegres; outros,
tristes. Esse é um ambiente do qual não podemos escapar na
democracia. Se os destaques foram feitos é porque alguns defendem
e outros são contrários. Não é isso? Faço um apelo para conduzirmos
os trabalhos de maneira bem democrática e, além disso, exercitarmos
um pressuposto fundamental, que é a tolerância. Portanto,
colocaremos em votação todo o documento, salvo destaques.

O regulamento da Casa é muito claro. Nas reuniões em que há
votação, é definido que todo... Isso vale para os Deputados, o povo ou
a representação popular quando estão votando. Procuramos fazer da
maneira mais democrática possível a fase de seleção para os que
estão aqui. Foram realizados seminários regionais em que
democraticamente os que quiseram participar foram convidados -
aliás, a televisão também os convidou reiteradamente. Os que foram a
esses seminários se inscreveram para ser delegados - aliás, participei
de alguns. Houve votação para se escolherem os delegados.
Democraticamente, foram escolhidos com a condição de que terão
direito a voz e voto nos momentos de votação. Estou sendo alertado
aqui de que, além desse processo de escolha nas unidades regionais,
as entidades manifestaram desejo de participar da organização - aliás,
todas que o manifestaram foram acolhidas pela Assembléia,
indiferentemente da sua natureza - e puderam indicar também dois
delegados.

Portanto, procuramos construir um fórum democrático. Essa
organização do seminário envolvendo todas as entidades aprovaram
um regimento, que deixou claro que, nessa fase de votação, só terão
direito a voz e a voto os delegados selecionados para votar em nome
das instituições. Então, agradecemos imensamente à platéia que se
encontra nas galerias sua presença. Aqui não temos problema algum
de trânsito. As pessoas que chegaram até aqui têm liberdade de
transitar. Sugiro a quem estiver nas galerias que, se estiver
preocupado com determinado item, que procure alguém da sua
entidade a fim de solicitar para fazer essa ou aquela defesa ou
manifestação.

Passaremos agora objetivamente para a votação. Fizemos
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destaques supressivos e de modificação, mas ficou uma série de itens
que não foram objeto de controvérsia. A Mesa coloca em votação, em
bloco, todos os itens e artigos - aliás, aqueles cujas letras não foram
objeto de propostas de modificação ou de supressão -, todo o restante
do documento que não foi objeto de proposta de destaque. Em
votação, o Documento Final, salvo destaques. (- Pausa.) Aprovado.
Creio que não há manifestação contrária. Todavia, para o exercício da
democracia, indago se há alguém que vota contrário. (- Pausa.) Não
há; está aprovado por unanimidade o conjunto de propostas que foi
produzido pelos grupos de trabalho e que, portanto, já constitui um
rico documento. Para a nossa felicidade, a democracia é bastante
trabalhosa, mas muito boa. Agora ela nos permitirá debater vários
itens, mas a maioria do documento já está aprovada como uma
contribuição deste seminário legislativo “Minas de Minas”.

Discussão e Votação dos Destaques e de Novas Propostas
O Sr. Presidente - Passemos agora à análise dos destaques.

Parabenizamos a plenária e o ambiente democrático aqui instalado.
- Inicia-se o processo de discussão e votação dos destaques e de

novas propostas.
Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a
Presidência a encerra, convocando as Deputadas e os Deputados
para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/6/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Domingos Sávio
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Prosseguimento da discussão e votação dos
destaques e de novas propostas - Registro de presença -
Considerações finais - Eleição da Comissão de Representação do
Seminário - Entrega do Documento Final - Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - A Presidência
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convida a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Ilmar Bastos dos Santos,
Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -; as
Exmas. Sras. Priscila Ramos Netto Viana, Consultora Jurídica da
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -,
coordenadora do Grupo I - O Sistema Federativo e a Legislação sobre
a Mineração - e Coordenadora da CTI-2; e Maria do Carmo Brito e
Silva, Mobilizadora Socioambiental da Secretaria de Meio Ambiente
de Rio Acima, coordenadora do Grupo II - Sustentabilidade e
Mineração em Minas Gerais - e Coordenadora da CTI-1; os Exmos.
Srs. José Nelson de Almeida Machado, Diretor da Sociedade Mineira
de Engenheiros - SME -, coordenador do Grupo III - Gestão Ambiental
da Mineração - e Coordenador da CTI-4; Aloísio Morais Martins,
Presidente eleito do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais; a
Exma. Sra. Deputada Elisa Costa; e os Exmos. Srs. Deputados Padre
João, Carlin Moura, Sávio Souza Cruz e Almir Paraca.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do seminário

legislativo “Minas de Minas”, com a discussão e aprovação do
Documento Final e eleição da comissão de representação.
Prosseguimento da Discussão e Votação dos Destaques e de Novas

Propostas
O Sr. Presidente - Solicito a todos os participantes do seminário

legislativo “Minas de Minas” que retomem os seus lugares.
Cumprimento os diversos parlamentares que se encontram na Casa e
que já passaram pelo Plenário. Com certeza, eles estarão
participando, de forma muito ativa, para que as propostas aqui
vitoriosas e priorizadas sejam de fato encaminhadas pelo Poder
Legislativo, pelo Poder Executivo Estadual, e também pela esfera
federal. Um trabalho que será realizado tanto com o esforço do
Parlamento mineiro quanto da sociedade organizada.

Vale lembrar que, após a definição das propostas aprovadas e da
definição das prioritárias, que são 30 ao todo e 10 em cada grupo,
vamos eleger a comissão. A princípio, a nossa sugestão baseou-se
nas orientações de colegas bastante experientes, no entendimento de
que a comissão do seminário seja uma comissão toda ela organizada
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pela sociedade civil, com a participação de órgãos estaduais,
municipais e federais. Em sintonia com o Deputado Padre João e com
os demais colegas, levaremos uma proposta ao Presidente da Casa
para que tenhamos simultaneamente uma comissão parlamentar
especial, designada pelo Presidente da Assembléia, para fazer o
acompanhamento do ponto de vista parlamentar. A Assembléia
entende que a comissão representativa da sociedade deve ser
composta de 100% de pessoas da sociedade, embora não esteja
proibida a participação de alguns representantes dos Poderes
Executivos, uma vez que eles interagem na aplicação das demandas
que a sociedade apresenta. A Assembléia faria a sua comissão
paralela, que trabalharia, é lógico, em harmonia com a da sociedade.
A importância de haver essas duas comissões é porque são situações
distintas.

Retomando a votação, insisto para que todos os delegados que
ainda não estão no Plenário retornem ao Plenário, porque,
obviamente, a votação é que decide a proposta e só vota quem está
presente no Plenário. Já votamos até a Proposta 56. Passamos agora
à avaliação da Proposta 57.

- Procede-se à discussão e votação dos destaques e de novas
propostas.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Gostaria de registrar a presença, nas galerias,

dos alunos da Escola Municipal Ondina Nobre, o que nos dá uma lição
de cidadania. A juventude está acompanhando um seminário sobre
meio ambiente. Parabéns, professores. Parabéns, Escola Municipal
Ondina Nobre, pela iniciativa de trazer seus alunos ao Parlamento
mineiro. Para nossa felicidade, eles vêm aqui em um dia de debate
extremamente fundamental. Debatemos a importância da mineração
em Minas Gerais e, ao mesmo tempo, discutimos todos os lados da
questão, tanto o econômico e o social, quanto o ambiental.

Considerações Finais
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar

todos aqueles que, desde os encontros regionais, vêm participando,
dedicando-se aos trabalhos, expressando seu compromisso,
reafirmado nos desdobramentos desde o dia 9. Anteontem,
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trabalhamos até às 22 horas e, ontem, até meia-noite. Ninguém veio
aqui fazer turismo ou brincar.

Parabenizo os representantes das empresas, do poder público, as
ONGs e a sociedade civil e faço um apelo. Os trabalhos não
terminaram. Apenas a primeira etapa foi concluída. O desafio maior
ainda está por vir, que é traduzir as propostas por meio de proposição
de lei de âmbito municipal, estadual ou federal. A união e o espírito
democrático prevaleceram. Lamentavelmente a Amda se retirou,
apenas ela, e por um equívoco. Todos respeitaram as diferenças num
clima de amizade. A convivência nesses dias foi muito saudável.

A comissão é de fundamental importância, assim como serão de
fundamental importância os desdobramentos das nossas ações, seja
em Brasília, seja nesta Casa, com muitos projetos de lei. Alguns estão
em sintonia, uma vez que foram patrocinados por esta Casa, embora
em parceria com várias entidades, mas os recursos públicos que
subsidiaram as plenárias regionais e o empenho dos nobres colegas
Deputados e Deputadas fizeram valer essas propostas trazidas pela
sociedade mineira. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Antes de passarmos a palavra ao Deputado Almir
Paraca, quero apenas dar o meu testemunho de que tivemos a
felicidade, ao lado do Deputado Padre João, de participar desta
iniciativa desde o início. Portanto, damos o nosso testemunho do
esforço do Deputado Padre João, desde o primeiro debate sobre esse
tema, ainda no ano passado. Também comungo com o pensamento
de que, apesar de, em alguns momentos - o que é bem natural,
saudável e necessário à democracia -, haver divergências de opinião,
sempre houve convergência na busca de que este seminário
contribuísse para uma melhor qualidade de vida em toda Minas
Gerais, sob todos os aspectos. Com a palavra, o Deputado Almir
Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Parabenizo todos os delegados por esse
trabalho, uma vez que acompanhamos de perto, a partir da regional
de Paracatu, os esforços para participar e para trazer as proposições
de cada uma das cidades e para fazer valê-las no trabalho em grupo
dessa delegação. Cada um aqui chegou com a incumbência de
manifestar e conduzir as suas proposições. Como disseram os
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Deputados, estamos de posse de um material muito rico para
encaminhar. Esperamos que a Assembléia Legislativa dê continuação
a esse trabalho, com o apoio de vocês, sempre acompanhando o
trabalho das comissões e traduzindo as suas idéias em propostas
concretas, que tramitarão pela Casa e também pelo Congresso
Nacional, a fim de levarmos a cabo as aspirações e os desejos da
comunidade, aqui tão bem representada.

Essa é uma frente importante, talvez muito importante, por se tratar
de um reordenamento legal e jurídico da mineração. Muitas propostas
que por aqui passaram refletiram muito bem essa necessidade e
talvez até o atraso de uma adequação a essa nova dinâmica da
mineração no Brasil e, de maneira muito particular, aqui em Minas
Gerais. Outra frente que também considero imprescindível e na qual
vamos continuar trabalhando diz respeito à mobilização e à
organização da comunidade local. É imprescindível que as
comunidades locais se organizem, discutam, planejem, cobrem e
pressionem diretamente as mineradoras para que elas se sintam não
só sensibilizadas, mas também provocadas e induzidas a reagir
localmente. Não podemos ficar esperando o encaminhamento por
parte do Poder Legislativo, por mais importante que ele seja. Estamos
aqui para cumprir esse papel. Portanto, essa dinâmica de
organização, de cobrança e de pressão local tem de ser
compatibilizada, até mesmo para continuar animando o processo aqui
conduzido. Parabéns, mais uma vez. A Assembléia acertou
novamente. Espero poder continuar promovendo fóruns, debates e
discussões como esta, para subsidiar o nosso trabalho. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Quero cumprimentar todos os grupos de trabalho
na pessoa de seus coordenadores: Priscila Ramos Netto Viana,
coordenadora do Grupo 1; Maria do Carmo Brito e Silva,
coordenadora do Grupo 2; e José Nelson de Almeida Machado,
coordenador do Grupo 3. Eles foram aprovados no curso de faquir,
pois passaram por abstinência alimentar. Estamos, até agora, apenas
com o café da manhã, por uma causa extremamente nobre e
trabalhando há quase 8 horas ininterruptas, pois a quase totalidade
das pessoas começou a jornada às 7 horas, e já são 15h30min.
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Gostaríamos de agradecer ao Presidente da Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, que, mais que apoiar, verdadeiramente tomou a
iniciativa deste seminário, a partir da Mesa, democraticamente como
sempre age, compartilhando com o Colégio de Líderes e com os
Deputados. Convido-o a assumir a direção dos trabalhos.

Eleição da Comissão de Representação do Seminário
O Sr. Presidente - Solicitamos que sugiram nomes de pessoas que

queiram participar. Tentaremos encontrar um critério mais rápido, mas
o início da busca desse modelo é verificar quem são os voluntários
para compor comissões de representação. Serão três representantes
do poder público estadual, e três dos poderes públicos federal e
municipal. Nesse caso, podem ser três dos poderes federal ou
municipal. Dependerá do voluntário. Há um entendimento de que a
paridade não seria adequada, pois o assunto será debatido mais
amplamente no âmbito do Estado. As questões federais e municipais
serão encaminhadas para estes fóruns. Então haverá três
representantes do setor empresarial, três representando os
trabalhadores e três de ONGs e faculdades.

Passaremos, agora, à eleição dos membros da Comissão de
Representação do Fórum.

- Procede-se à eleição da Comissão de Representação, que fica
composta pelos seguintes membros:

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico/Subsecretaria de Desenvolvimento Minerometalúrgico e
Política Energética - Luiz Antônio Fontes Castro

- Secretaria de Estado de Fazenda - Ricardo Luiz Oliveira de Souza
- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Simone Ribeiro Rolla
- Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -

Priscila Ramos Netto Viana
- Câmara Municipal de Rio Acima - Tereza Cristina Machado Braga

Garcia
- Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba -

Codap - Silene Gonçalves da Silva
- Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e de

Comércio de Quartzito da Região de São Tomé das Letras - Amist -
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Antônio Francisco da Silva
- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -

Pedro Parizzi
- Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram - João Carlos de Melo
- Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais - Sindiextra -

Ricardo Goulart Castilho de Souza
- Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas

Gerais - Fetaemg - Eduardo Nascimento
- Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado

de Minas Gerais - Ftiemg - José Osvaldo Rosa de Souza
- Sindicato Metabase de Itabira - Wegton José Alvarenga Silva
- Centro Federal de Educação Tecnológica - Cefet-MG - Paulo

Marcos Nessralla
- Fundação Ambiental Acangaú, de Paracatu - Sérgio Ulhoa Dani
- Fundação Comunitária Cultural de Meio Ambiente - Fucoma-, de

Formiga - Evandro Arantes Soares
- Rede Mineira de Cidadania - Jussara Sílvia Gonçalves Ferreira

Entrega do Documento Final
O Sr. Presidente - Convido a Dra. Priscila, coordenadora do Grupo I,

para, em nome de todos, entregar ao Presidente um documento
simbólico sobre este seminário que reproduz o sentimento coletivo da
sociedade civil, do povo mineiro, uma vez que o documento final
estará recebendo formatação oficial.

- Procede-se à entrega do Documento Final ao Sr. Presidente, cujo
teor é o seguinte:

SEMINÁRIO LEGISLATIVO “MINAS DE MINAS”
Introdução

Este documento contém o conjunto de propostas elaboradas e
discutidas durante todas as etapas do seminário legislativo “Minas de
Minas”.

Na primeira parte, são apresentadas as 50 propostas aprovadas na
plenária final do evento.

Na segunda parte, está registrado o que aconteceu nos grupos de
trabalho - GTs. É o Anexo 1, assim subdividido:

a) propostas priorizadas pelos GTs (20 por grupo, num total de 60,
levadas a discussão na plenária final);
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b) propostas aprovadas pelos GTs e não priorizadas (com a
numeração original do documento analisado pelos grupos);

c) propostas analisadas pelos GTs (consolidadas a partir das
propostas das Comissões Técnicas Interinstitucionais – CTIs – e dos
Encontros Regionais).

Na terceira parte, Anexo 2, estão as propostas originais das CTIs e
dos Encontros Regionais.

Assim, fica composto um histórico completo das proposições
apresentadas, discutidas e aprovadas nas diversas fases do
seminário.

DOCUMENTO APROVADO NA PLENÁRIA FINAL DO SEMINÁRIO
LEGISLATIVO “MINAS DE MINAS”

O SISTEMA FEDERATIVO E A LEGISLAÇÃO SOBRE MINERAÇÃO;
POLÍTICA TRIBUTÁRIA E ROYALTIES

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -
CFEM

1 - Normatização da aplicação dos recursos da CFEM no Estado e
nos Municípios, considerando:

a) vinculação da aplicação à geração de emprego e renda,
desenvolvimento de arranjos produtivos locais, recuperação ambiental
e fortalecimento institucional de povos e comunidades tradicionais
quando identificados no território dos Municípios que arrecadam a
CFEM;

b) criação de mecanismos de fiscalização e transparência.
2 - Elevação da alíquota da CFEM de todos os minerais.
3 - Revisão da legislação federal sobre a CFEM, em especial quanto

a:
a) alteração da base de cálculo, passando-se a adotar o faturamento

bruto das mineradoras no caso das saídas por venda; no consumo
pela empresa, aplicação do valor de pauta do mercado regional; no
caso de transferência, aplicação do preço corrente da substância
mineral no mercado regional; nas vendas em que o preço unitário for
superior ao valor da pauta, cálculo da CFEM sobre o valor real;

b) elevação do percentual repassado aos Municípios.
4 - Elaboração de programa de orientação aos Municípios

mineradores, com vistas à aplicação e fiscalização dos recursos da
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CFEM, promovendo-se, até mesmo, palestras para a sociedade civil,
organizada ou não.

Legislação
5 - Regulamentação do art. 23 da Constituição Federal, que dispõe

sobre as competências comuns dos entes federativos.
6 - Revisão do arcabouço legal federal da mineração, considerando:
a) obrigatoriedade de verificação, por parte do poder público, da

consistência do cálculo de reservas minerais apresentado por ocasião
da pesquisa minerária e no curso da explotação da jazida;

b) imposição de prazo para a indenização de atingidos por
rompimentos de barragens de rejeitos (sugestão:180 dias);

c) envolvimento efetivo do DNPM no processo de fechamento de
mina;

d) alteração da Lei nº 7.805, de 1989, que cria o regime de
permissão de lavra garimpeira, de forma a permitir a extração e a
comercialização de areia, cascalho e outros minerais como
subprodutos da lavra;

e) acesso da administração municipal a processos de concessão de
direito minerário no território do Município;

f) estabelecimento de critérios prévios de capacitação e contratação
preferencial de mão-de-obra da região;

g) simplificação dos procedimentos para a concessão de lavra a
pequenos mineradores e garimpeiros, desde que organizados em
cooperativas;

h) criação de mecanismos que impeçam a concentração de direitos
minerários em médias e grandes mineradoras, em detrimento das
pequenas, quando houver viabilidade;

i) aperfeiçoamento do controle e da fiscalização do pagamento das
indenizações devidas pelas empresas mineradoras aos proprietários
de terra.

7 - Mudança, na lei federal, da definição de cavidade de áreas
cársticas, visando a maior celeridade e segurança na identificação da
área passível de ser minerada.

8 - Classificação das águas minerais como recursos hídricos, e não
como recursos minerais.

9 - Modificação dos procedimentos de concessão do alvará de
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pesquisa emitido pelo DNPM relacionado à extração de rocha
ornamental, para que ele seja expedido juntamente com a autorização
da Supram.

10 - Revisão da legislação trabalhista no que diz respeito à atividade
da indústria minerária, desde a extração até a primeira transformação
mineral, nos seguintes aspectos:

a) elevação das penalidades pelo descumprimento da lei;
b) maior ênfase à integridade do trabalhador e à qualidade do

ambiente de trabalho;
c) desoneração dos custos com a força de trabalho;
d) implantação de políticas que obriguem as empresas a informar,

com transparência, o número de empregados e os tipos de minérios
extraídos, os endereços das unidades operacionais e os relatórios de
levantamento ambiental realizados para identificar agentes agressivos
à saúde humana nos locais de trabalho.

11 - Criação e implementação de mecanismos legais para agilizar
processos relativos a indenização por danos e acidentes ambientais.

12 - Estabelecimento de caução ambiental, ou de fundo de
fechamento de mina depositado em juízo, pelo empreendedor
minerador, para o encerramento das atividades minerárias,
reabilitação da área degradada, reparação de danos decorrentes de
acidentes ambientais e para garantir o abastecimento de água para as
comunidades próximas a empreendimentos minerários que promovam
rebaixamento de lençol freático.

13 - Estabelecimento de regras que determinem o ressarcimento
integral, pelas empresas, dos prejuízos causados aos atingidos pelo
empreendimento e que incentivem a reciclagem de resíduos gerados
na mineração, criando-se consórcios intermunicipais para esse fim
específico.

14 - Consolidação imediata da legislação sobre Mineração, Meio
Ambiente e Sociedade, em âmbito estadual, facilitando o acesso às
leis e a compreensão de seu conteúdo pela sociedade em geral.

Política Tributária
15 - Desoneração tributária para o setor de fundição de ferro, de

forma a compensar a elevação do preço de insumos devida à
exportação da matéria-prima (minério de ferro e gusa).
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16 - Redução do imposto de importação sobre pedras preciosas
brutas.

17 - Apresentação ao Confaz, pelo secretário de Fazenda de Minas
Gerais, de proposta de redução da alíquota do ICMS sobre pedras
preciosas e diamantes, instituindo a alíquota única de 3% em todo o
País.

18 - Criação de mecanismos fiscais e tributários para lançamento
dos passivos socioambientais das mineradoras na conta de ativos não
liqüidáveis.

19 - Criação de mecanismo de pauta de valores para cálculo da
CFEM que leve em conta a flutuação do valor de mercado dos
produtos minerais, com o objetivo de adequar a tributação.

Sustentabilidade e Mineração em Minas Gerais
Compensação Ambiental

20 - Adoção das seguintes medidas quanto à Compensação
Ambiental, prevista na lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC – e definida no licenciamento ambiental:

a) garantir a aplicação integral dos valores definidos na região ou
bacia hidrográfica impactadas pelo empreendimento, prioritariamente
no Município de maior impacto;

b) priorizar a revegetação, quando possível, com espécies do bioma
original, simultaneamente ao progresso da lavra;

c) dar preferência, nas ações definidas, à capacitação e utilização de
mão-de-obra local;

d) priorizar investimentos em unidades de conservação
preexistentes e em seu entorno;

e) permitir a formação de consórcio entre empreendimentos da
mesma região, como forma de concentrar recursos;

f) vincular a aplicação de recursos a projetos socioambientais
aprovados por comitê tripartite e com anuência dos Codemas dos
Municípios envolvidos;

g) durante atividade de lavra, ao deparar com cavidades relevantes,
confirmadas pelo órgão competente em um prazo de 90 dias, porém
fora do contexto de preservação, admitir a negociação de supressão
em troca de valor de compensação a ser aplicado na conservação ou
regularização de UC existente na região (adoção de termo de
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referência de valoração de cavidades, em discussão no Conama).
Políticas Públicas

21 - Regulamentação da Seção VI do Capítulo II do Título IV da
Constituição Estadual, por meio de:

a) criação do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos
Minerais, com instituição de um conselho de composição tripartite e de
subconselhos regionais;

b) alteração do § 3º do art. 253 da Constituição do Estado, que
prevê a criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios
Mineradores, incluindo em seus objetivos o financiamento de projetos
de recuperação ambiental, o atendimento emergencial da população
em caso de acidente ambiental e o financiamento de pesquisa mineral
pública;

c) criação do fundo citado, direcionando-se para ele recursos
oriundos da CFEM, de tributos estaduais, de investimentos novos
(percentual do valor dos projetos) e de parcela de financiamento para
implantação ou reforma de instalações de produção concedidos por
bancos de desenvolvimento do Estado.

22 - Elaboração de lei, pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
nos moldes da Lei Municipal nº 2.645, de 21/12/2007, que
regulamenta a competência do Município de Itabirito para
acompanhar, registrar e fiscalizar a exploração dos recursos minerais
em seu território.

23 - Apoio do Estado para a revitalização e a diversificação
econômica dos Municípios mineradores, levando em consideração os
aspectos políticos, sociais e ambientais da região.

24 - Elaboração de Zoneamento Ecológico-Econômico e de
Avaliação Ambiental Estratégica, considerando-se o cenário atual
(empreendimentos em operação) e o cenário futuro da mineração
(com base nas áreas requeridas no DNPM), de forma a subsidiar o
planejamento estratégico para o desenvolvimento sustentável do setor
minerário no Estado e as tomadas de decisão dos investidores,
agilizar o licenciamento ambiental e instruir as audiências públicas,
propiciando a participação da sociedade civil nas decisões sobre o
uso de seu território.

25 - Estímulo à agregação de valor ao produto mineral do Estado,
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por meio de política tributária que fomente seu beneficiamento no
Estado e que compreenda:

a) incentivos tributários para a transformação mineral;
b) tributação da exportação do minério.
26 - Desenvolvimento de ações voltadas para a agregação de valor

aos bens minerais, por meio de:
a) estímulo à industrialização de minerais na própria região em que

eles são produzidos;
b) estímulo à constituição de Arranjos Produtivos Locais de base

mineral.
27 - Autorização aos Municípios para antecipação de receitas

federais e estaduais decorrentes dos tributos incidentes sobre a
extração e a transformação na indústria minerária, para o
financiamento de obras de infra-estrutura em Municípios que estejam
recebendo empreendimentos do setor minerário.

28 - Garantia, para produtores rurais ― especialmente agricultores
familiares, posseiros, parceiros, meeiros, arrendatários, ribeirinhos,
extrativistas, povos tradicionais e assalariados rurais ― que tenham
suas terras atingidas pela instalação de empreendimentos minerários,
ou que tenham sido prejudicados no desenvolvimento de seu trabalho,
ocupação ou subsistência, do direito ao reassentamento, a expensas
do empreendedor, em áreas individuais ou projetos comunitários de
reassentamento, em glebas com viabilidade econômica e social para a
agricultura familiar, assegurados ainda, pelo empreendedor, apoio
agrícola inicial, assistência técnica e extensão rural, habitação,
abastecimento de água, saneamento, eletrificação e acesso à
educação, além da aquisição preferencial, pelo empreendedor, de um
percentual de hortifrutigranjeiros desses produtores rurais a preços de
mercado, como forma de incluí-los na cadeia produtiva.

29 - Apoio do Estado ao fortalecimento dos Codemas, preparando
os Municípios para atuarem na gestão do meio ambiente em seus
aspectos gerais e na atividade minerária, a partir da revisão da
Deliberação Normativa Copam nº 102, estabelecendo-se critérios que
permitam aos Municípios deliberar sobre as Classes 1 e 2 do
licenciamento ambiental, a partir de certificação do Copam, bem como
critérios para regularizar os consórcios municipais com vistas a
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fornecer estrutura técnico-administrativa para licenciamento e
fiscalização ambiental.

30 - Reestruturação do DNPM, com vistas a:
a) implantação de escritórios em cada região do Estado;
b) adoção de procedimentos e métodos com objetivo de

desburocratizar o órgão, utilizando-se o princípio da tempestividade
para análise dos processos;

c) adequação da infra-estrutura e de pessoal para atender às
demandas do Estado.

31 - Criação de Centro de Referência de Saúde do Trabalhador em
Municípios mineradores ou sedes de indústria de transformação
mineral, de forma que todos os trabalhadores das empresas de
mineração sejam submetidos a avaliação científica sobre saúde e
adoecimento, cabendo a essas empresas parte do custeio do Centro.

32 - Exigência, para efeito de validação dos levantamentos do
ambiente de trabalho realizados pelas empresas para identificar os
agentes agressivos à saúde humana, de comprovação de
acompanhamento por diretores sindicais ou por técnicos indicados
pelas entidades sindicais.

33 - Criação, no âmbito do Executivo Estadual, de secretaria
específica para a temática minas e energia, com reflexo nos
Municípios.

34 - Fortalecimento do ensino e da pesquisa voltados para a
mineração e o meio ambiente, por meio das seguintes ações:

a) ampliação da oferta de vagas nos ensinos técnico e superior;
b) criação, nos Cefets, de cursos técnicos e de graduação nas áreas

de mineração e meio ambiente;
c) investimentos em laboratórios e oficinas;
d) financiamento de pesquisas;
e) apoio à formação de mão-de-obra especializada;
f) estímulo ao desenvolvimento e incorporação de inovações

tecnológicas em toda a cadeia produtiva mineral;
g) incentivo à celebração de parcerias entre empresas mineradoras

e instituições de ensino e pesquisa.
35 - Criação de centros profissionalizantes de ensino com

gerenciamento do Estado, que garantam ensino público e gratuito de
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qualidade, além de pesquisa e extensão nas áreas de mineração,
meio ambiente, gemologia, lapidação, joalheria e afins, bem como
preparação para o comércio sustentável.

36 - Criação de um plano regulador e fiscalizador de atividades
sustentáveis de turismo para todos os Municípios mineradores do
Estado, garantindo-se a proteção e a conservação dos atrativos
naturais em sítios arqueológicos, bem como de todo o patrimônio
cultural existente, e assegurando-se apoio financeiro para a
implementação do plano e para o fomento do turismo nas regiões de
mineração.

37 - Criação, na ALMG, de uma comissão permanente de minas,
energia e metalurgia.

Gestão Ambiental da Mineração
Fiscalização

38 - Melhoria da fiscalização ambiental de empreendimentos
minerários nos seguintes aspectos:

a) capacitação de fiscais ambientais e da polícia ambiental quanto à
legislação e questões técnicas, de forma a priorizar-se a orientação,
em detrimento da punição, inclusive nas áreas de garimpo;

b) repressão à mineração clandestina;
c) regionalização dos órgãos fiscalizadores, dotando-os de melhor

infra-estrutura e ampliando o quadro de pessoal;
d) aplicação efetiva da NR 22, que dispõe sobre segurança e saúde

ocupacional na mineração;
e) atuação conjunta de fiscais dos três entes federativos.
39 - Instalação, por parte da União, dos Estados e dos Municípios,

de comissão permanente, paritária, composta por membros do setor
público, setor produtivo e sociedade civil, para fiscalização da
atividade minerária, da arrecadação e destinação dos recursos dela
advindos, incluindo-os em orçamento participativo, respeitadas as
destinações legalmente previstas.

Licenciamento Ambiental
40 - Reformulação imediata, pelo Sisema, do instrumento da

audiência pública, garantindo-se:
a) ampla divulgação, pela empresa, nos meios de comunicação dos

Municípios direta ou indiretamente afetados pelo empreendimento;
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b) participação obrigatória de conselheiros do Copam da Unidade
Regional e de autoridades em cuja área de jurisdição se pretende
desenvolver a atividade ou projeto;

c) modificação do rito procedimental, incluindo uma etapa mais
ampliada de debates com perguntas e respostas diretas;

d) realização obrigatória de audiência pública nos processos de
licenciamento de todo empreendimento de significativo impacto
ambiental;

e) apresentação, pelo empreendedor, na audiência pública, dos
estudos sobre impactos e medidas socioambientais das atividades e
projetos, em linguagem clara, objetiva e acessível à comunidade;

f) disponibilização de Rimas e relação de audiências públicas no
“site” do órgão licenciador.

41 - Exigência de divulgação, com um mês de antecedência, no
“site” do Sisema, do calendário de audiências públicas dos
empreendimentos, quando estas forem obrigatórias ou requeridas.

42 - Obrigatoriedade de participação efetiva dos Codemas e das
Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos Municípios nos
processos de licenciamento ambiental das atividades minerárias no
que diz respeito, principalmente, às medidas compensatórias definidas
pela Câmara de Biodiversidade do IEF.

43 - Revisão dos critérios de concessão de licença “ad referendum”
para atividades minerárias, dentro do prazo regimental de análise
ambiental.

44 - Obrigatoriedade, em caso de desmate (supressão de vegetação
nativa), do resgate de epífitas (orquídeas e bromélias) e de plântulos
de espécies arbóreas (levadas para viveiro para formação de mudas),
destinando-se as epífitas ao enriquecimento de outras florestas
nativas ou em recuperação e utilizando-se as mudas na recuperação
da área lavrada, ou em áreas de medida compensatória.

45 - Proibição do uso de gramíneas exóticas e garantia de uso
exclusivo de espécies nativas na recuperação de locais onde foi
suprimida vegetação florestal nativa para mineração de bauxita ou
lavra semelhante.

46 - Revisão dos procedimentos previstos no licenciamento
ambiental da atividade minerária, fortalecendo o acompanhamento
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das etapas de operação e de descomissionamento, para garantir a
efetiva recuperação, pelo empreendedor, da área minerada e a
participação da comunidade diretamente afetada na definição do uso
futuro da área.

47 - Recuperação, concomitante à exploração, das áreas
degradadas pela extração mineral.

Outros Tópicos
48 - Tombamento da Serra do Brigadeiro e delimitação de seu

perímetro, como o realizado em relação a outros monumentos
naturais, conforme o disposto no art. 84 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

49 - Manutenção do critério adotado no Estado para concessão de
outorga de uso de água – vazão máxima outorgável de 30% do índice
Q7/10 – e sugestão aos demais Estados da União para que adotem o
mesmo critério; autorização aos Municípios onde haja captação de
água para uso em minerodutos para instituir imediata cobrança
desses recursos hídricos, independentemente de exigências da Lei nº
9.433, de 1997.

50 - Instalação de comissão de representação tripartite e igualitária
do seminário “Minas de Minas” para acompanhar o encaminhamento
das propostas aprovadas.

Anexo I - Grupos de Trabalho
Propostas Aprovadas nos Grupos de Trabalho
A) Propostas Priorizadas para Plenária Final

Grupo 1
O Sistema Federativo e a Legislação sobre Mineração; Política

Tributária e “Royalties”
CFEM

1 - Normatização da aplicação dos recursos da CFEM no Estado e
nos Municípios, considerando:

a) projetos aprovados por um Conselho de Desenvolvimento Social
de composição tripartite (poder público, sociedade civil e
empreendedores);

b) vinculação da aplicação à geração de emprego e renda,
desenvolvimento de arranjos produtivos locais, recuperação ambiental
e fortalecimento institucional de povos e comunidades tradicionais
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quando identificados no território dos Municípios que arrecadam a
CFEM;

c) criação de mecanismos de fiscalização e transparência. (1 do
Grupo.)

2 - Elevação da alíquota da CFEM de todos os minerais. (2 do
Grupo.)

3 - Revisão da legislação federal sobre a CFEM, em especial quanto
à:

a) alteração da base de cálculo, passando-se a adotar o faturamento
bruto das mineradoras no caso das saídas por venda. No consumo
pela empresa, aplicação do valor de pauta do mercado regional.
Quando houver transferência, aplicação do preço corrente da
substância mineral no mercado regional. Se houver venda e o preço
unitário for superior ao valor da pauta, efetuação do cálculo da CFEM
sobre o valor real;

b) elevação do percentual repassado aos Municípios;
c) critérios de distribuição em caso de decreto de lavra que incida

sobre mais de um Município, conforme a efetiva extração da
substância mineral. (3 do Grupo.)

4 - Elaboração de programa de orientação aos Municípios
mineradores, com vistas à aplicação e fiscalização dos recursos da
CFEM, promovendo-se palestras para a sociedade civil, organizada
ou não. (6 do Grupo.)

5 - Com relação à legislação eleitoral, recomenda-se:
a) impedimento de doações eleitorais, em qualquer das esferas de

governo, por empresas detentoras de concessão pública;
b) criação de mecanismo que bloqueie a interferência política nas

ações de fiscalização das atividades minerárias. (7 do Grupo.)
Tópicos Diversos de Legislação

6 - Revisão da legislação trabalhista no que diz respeito à atividade
da indústria minerária, desde a extração à primeira transformação
mineral, nos seguintes aspectos:

a) elevação das penalidades pelo descumprimento da lei;
b) maior ênfase à integridade do trabalhador e à qualidade do

ambiente de trabalho;
c) desoneração dos custos com a força de trabalho;
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d) implantação de políticas que obriguem as empresas a informar,
com transparência, o número de empregados e os tipos de minérios
extraídos; endereços das unidades operacionais; relatórios de
levantamento ambiental realizados para identificar agentes agressivos
à saúde humana nos locais de trabalho. (8 do Grupo.)

7 - Regulamentação do art. 23 da Constituição Federal, que dispõe
sobre as competências comuns dos entes federativos. (10 do Grupo.)

8 - Criação e implementação de mecanismos legais para agilizar
processos relativos a indenização por danos e acidentes ambientais.
(14 do Grupo.)

9 - Criação de caução para os empreendedores mineradores, como
garantia da recuperação durante o fechamento das minas. ( Proposta
nova do Grupo.)

Legislação Minerária
10 - Revisão do arcabouço legal federal da mineração,

considerando:
a) obrigatoriedade de verificação, por parte do poder público, da

consistência do cálculo de reservas minerais apresentado por ocasião
da pesquisa minerária e no curso da explotação da jazida;

b) imposição de prazo limite para a indenização de atingidos por
rompimentos de barragens de rejeitos (sugestão:180 dias);

c) envolvimento efetivo do DNPM no processo de fechamento de
mina;

d) alteração da Lei nº 7.805, de 1989, que cria o regime de
permissão de lavra garimpeira, de forma a permitir a extração e
comercialização de areia, cascalho e outros minerais;

e) acesso pela administração municipal a processos de concessão
de direito minerário no território do Município;

f) estabelecimento de critérios prévios de capacitação e contratação
preferencial de mão-de-obra da região;

g) facilitação da concessão de lavra a pequenos mineradores e
garimpeiros, desde que organizados em cooperativas;

h) criação de mecanismos que impeçam a concentração de direitos
minerários em médias e grandes mineradoras, em detrimento das
pequenas, quando houver viabilidade;

i) pré-autorização para antecipação de receitas de tributos federais e
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estaduais sobre a indústria minerária, inclusive a de transformação,
destinados a investimento em infra-estrutura em Municípios que
estejam recebendo grandes investimentos;

j) aperfeiçoamento do controle e da fiscalização do pagamento,
pelas empresas mineradoras, das indenizações devidas aos
proprietários de terra. (23 do Grupo.)

11 - Mudança na lei federal da definição de cavidade de áreas
cársticas, visando a maior celeridade e segurança na definição da
área passível de ser minerada. (26 do Grupo.)

12 - Classificação das águas minerais como recursos hídricos, e não
como recursos minerais. (27 do Grupo.)

13 - Modificação do sistema de concessão de alvará de pesquisa do
DNPM relacionado à extração de rocha ornamental, a ser expedido
juntamente com a autorização da Supram. (33 do Grupo.)

Política Tributária
14 - Desoneração tributária para as fundições, de forma a

compensar os aumentos dos insumos devidos à exportação da
matéria-prima (gusa minério). (36 do Grupo.)

15 - Redução do imposto de importação sobre pedras preciosas
brutas. (37 do Grupo)

16 - Apresentação ao Confaz, pelo Secretário de Estado de
Fazenda, de proposta de redução (unificação) da alíquota do ICMS de
3% sobre pedras preciosas e diamantes, no âmbito nacional. (38 do
Grupo.)

17 - Criação de comissão composta por Deputados Estaduais,
Deputados Federais, representantes dos Municípios mineradores, da
Fiemg e do Sindijóias para discutir em audiência com o Ministro do
Desenvolvimento Econômico a minuta sobre a desoneração de
tributos sobre a importação de pedras coradas e diamantes. (39 do
Grupo.)

18 - Adoção das seguintes medidas, com relação aos créditos
tributários acumulados com exportação: diferimento dos tributos na
compra de matérias-primas e flexibilidade para utilização dos créditos
acumulados. (42 do Grupo.)

19 - Criação de mecanismos fiscais e tributários para lançamento
dos passivos socioambientais das mineradoras na conta de ativos não
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liqüidáveis. (47 do Grupo.)
20 - Criação de mecanismo de pauta de valores para cálculo da

CFEM que leve em conta a flutuação do valor de mercado dos
produtos minerais, com o objetivo de adequar a tributação. (48 do
Grupo.)

Grupo 2
Sustentabilidade e Mineração no Estado

Compensação Ambiental
21 - Adoção das seguintes medidas quanto à compensação

ambiental, definida no licenciamento ambiental:
a) garantir a aplicação integral dos valores nos Municípios

impactados pelo empreendimento;
b) priorizar aplicação em revegetação, quando possível com

espécies do bioma original, simultaneamente ao progresso da lavra;
c) dar preferência, nas ações definidas, à capacitação e utilização de

mão-de-obra local;
d) priorizar investimentos no entorno de unidades de conservação -

UC - preexistentes;
e) permitir a formação de consórcio entre empreendimentos da

mesma região, como forma de concentrar recursos;
f) vincular a aplicação de recursos a projetos socioambientais

aprovados por comitê tripartite e com anuência dos Codemas dos
Municípios envolvidos;

g) durante atividade de lavra, ao deparar com cavidades relevantes,
confirmadas pelo órgão competente num prazo de 90 dias, porém fora
do contexto de preservação, admitir a negociação de supressão em
troca de valor de compensação a ser aplicado na conservação ou
regularização de UC existente na área (adoção de termo de referência
de valoração de cavidades, em discussão no Conama). (50 do Grupo.)

Políticas Públicas
22 - Estímulo, por meio de política tributária, à agregação de valor

ao produto mineral do Estado, criando-se incentivos tributários para
transformação dos minérios e sugerindo-se à União o fim da isenção
do IPI para minerais “in natura” e a tributação de sua exportação, de
forma a incentivar seu beneficiamento no Estado. (57 do Grupo.)

23 - Regulamentação da Seção VI do Capítulo II do Título IV da
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Constituição Estadual, por meio de:
a) criação do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos

Minerais, com instituição de um conselho de composição tripartite e de
subconselhos regionais;

b) ampliação da abrangência do Fundo de Exaustão Mineral,
previsto no art. 253, § 3º, de forma a incluir eventuais projetos de
recuperação ambiental, atendimento emergencial da população em
caso de acidente ambiental e financiamento de pesquisa mineral
pública;

c) criação do fundo citado, por lei complementar, direcionando para
ele recursos oriundos da CFEM, de tributos estaduais, de
investimentos novos (percentual do valor dos projetos) e de parcela de
financiamento para implantação ou reforma de instalações de
produção concedidos por bancos de desenvolvimento do Estado. (58
do Grupo.)

24 - Previsão de zoneamento ecológico-econômico e de avaliação
ambiental estratégica, considerando-se o cenário atual ―

empreendimentos em operação ― e o cenário futuro da mineração,
tendo como base os perímetros requeridos e registrados no DNPM, de
forma a subsidiar o planejamento estratégico para o desenvolvimento
sustentável do setor minerário no Estado, agilizar o licenciamento
ambiental, dar transparência às tomadas de decisão dos investidores
e às audiências públicas, propiciando a participação da sociedade civil
nas decisões sobre o uso do seu território. (61, 90 e 91 do Grupo.)

25 - Recuperação, concomitante à exploração, das áreas
degradadas pela extração mineral. (63 do Grupo.)

26 - Antecipação, para os Municípios, de receitas estaduais
decorrentes dos tributos incidentes sobre a extração e a
transformação na indústria minerária, para o financiamento de obras
de infra-estrutura destinadas a receber empreendimento do setor
minerário. (68 do Grupo.)

27 - Garantia, para produtores rurais ― especialmente agricultores
familiares, posseiros, parceiros, meeiros, arrendatários, ribeirinhos,
extrativistas, povos tradicionais e assalariados rurais ― que tenham
suas terras atingidas pela instalação de empreendimentos minerários
ou que tenham sido prejudicados no desenvolvimento de seu trabalho,
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ocupação ou subsistência, do direito ao reassentamento, a expensas
do empreendedor, em áreas individuais ou projetos comunitários de
reassentamento, em glebas com viabilidade econômica e social para a
agricultura familiar, assegurados ainda pelo empreendedor apoio
agrícola inicial, assistência técnica e extensão rural, habitação,
abastecimento de água, saneamento, eletrificação e acesso à
educação, além da aquisição preferencial, pelo empreendedor, de um
percentual de hortifrutigranjeiros desses produtores rurais a preços de
mercado, como forma de incluí-los na cadeia produtiva. (70 do Grupo.)

28 - Apoio do Estado para a revitalização e a diversificação
econômica dos Municípios mineradores, levando-se em consideração
os aspectos políticos, sociais e ambientais da região. (73 do Grupo.)

29 - Desenvolvimento de ações voltadas para a agregação de valor
aos bens minerais, por meio de:

a) estímulo à industrialização, na própria região, dos minerais
produzidos;

b) estímulo à constituição de arranjos produtivos locais de base
mineral. (75 do Grupo.)

30 - Apoio do Estado ao fortalecimento dos Codemas, preparando-
se os Municípios para atuarem na gestão do meio ambiente e da
atividade minerária, a partir da revisão da Deliberação Normativa nº
102, do Copam, criando critérios para permitir aos Municípios
deliberar sobre as Classes 1 e 2 do licenciamento ambiental, a partir
de certificação do Copam, bem como critérios para regularizar os
consórcios municipais com vistas à manutenção de estrutura técnico-
administrativa para licenciamento e fiscalização ambiental. (79, 93, 96,
101 e 135 do Grupo.)

31 - Reestruturação do DNPM, visando à:
a) implantação de escritórios em cada região do Estado;
b) adoção de procedimentos e métodos com objetivo de

desburocratizar o órgão, utilizando-se o princípio da tempestividade
para análise dos processos;

c) adequação da infra-estrutura e de pessoal para atender às
demandas do Estado. (80 do Grupo.)

32 - Criação de Centro de Referência de Saúde do Trabalhador em
Municípios mineradores ou sedes de indústria de transformação



1157

mineral, de forma que todos os empregados das empresas de
mineração sejam submetidos a avaliação científica sobre saúde e
adoecimento, cabendo a essas empresas parte do custeio do Centro.
(81 do Grupo.)

33 - Criação, no âmbito do Executivo estadual, de secretaria
específica para a temática “minas e energia”, com reflexo nos
Municípios. (82 do Grupo.)

34 - Fortalecimento do ensino e da pesquisa voltados para a
mineração e o meio ambiente, por meio das seguintes ações:

a) ampliação da oferta de vagas nos ensinos técnico e superior;
b) criação, nos Cefets, de cursos técnicos nas áreas de mineração e

meio ambiente;
c) investimentos em laboratórios e oficinas;
d) financiamento de pesquisas;
e) apoio à formação de mão-de-obra especializada;
f) estímulo ao desenvolvimento e à incorporação de inovações

tecnológicas em toda a cadeia produtiva mineral;
g) incentivo à celebração de parcerias entre empresas mineradoras

e instituições de ensino e pesquisa. (87 do Grupo.)
35 - Consolidação imediata da legislação sobre “mineração, meio

ambiente e sociedade”, em âmbito estadual, facilitando o acesso e a
compreensão de seu conteúdo pelos interessados. (95 do Grupo.)

36 - Aprovação, pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de
projeto de lei estadual nos moldes da Lei Municipal nº 2.645, de
21/12/2007, no Município de Itabirito, que regulamenta a competência
do Município para acompanhar, registrar e fiscalizar a exploração dos
recursos minerais em seu território. (125 do Grupo.)

37 - Retorno do Centro Profissionalizante de Ensino de Teófilo Otôni
ao gerenciamento do Estado, com ensino público gratuito e de
qualidade, e transformação dessa escola em centro de excelência e
referência no ensino, pesquisa e extensão nas áreas de mineração,
meio ambiente, gemologia, lapidação, joalheria e afins, bem como na
preparação para o comércio praticado de forma sustentável. (Proposta
nova 1 do Grupo.)

38 - Criação de um plano regulador e fiscalizador de atividades
sustentáveis de turismo para todos os Municípios mineradores do
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Estado de Minas Gerais, garantindo-se a proteção e a conservação
dos atrativos naturais em sítios arqueológicos, bem como de todo o
patrimônio cultural existente, e assegurando-se apoio financeiro para
a implementação do plano e o fomento do turismo nas regiões de
mineração. (Proposta nova 2 do Grupo.)

39 - Criação, na ALMG, de uma Comissão (permanente) de Minas,
Energia e Metalurgia. (Proposta nova 3 do Grupo.)

40 - Exigência de divulgação, com um mês de antecedência, no
“site” do Sisema, do calendário de audiências públicas de todo e
qualquer empreendimento. (Proposta nova 4 do Grupo.)

Grupo 3
Gestão Ambiental da Mineração

Fiscalização
41 - Melhoria da fiscalização ambiental de empreendimentos

minerários nos seguintes aspectos:
a) capacitação de fiscais ambientais, inclusive os da Polícia

Ambiental, quanto à legislação e às questões técnicas, priorizando a
orientação em detrimento da punição, também nas áreas de garimpo;

b) repressão à mineração clandestina;
c) regionalização dos órgãos fiscalizadores, dotando-os de melhor

infra-estrutura e ampliando o quadro de pessoal;
d) aplicação efetiva da NR 22, que dispõe sobre segurança e saúde

ocupacional na mineração;
e) atuação conjunta de fiscais dos três entes federativos. (145 do

Grupo.)
42 - Instalação, por parte da União, dos Estados e dos Municípios,

de comissão permanente, paritária, composta por membros do setor
público, setor produtivo e sociedade civil, para fiscalização da
atividade minerária, da arrecadação e da destinação dos recursos
dela advindos, transformando-os em orçamento participativo,
respeitadas as destinações legalmente previstas. (150 do Grupo.)

Licenciamento Ambiental
43 - Reformulação imediata, pelo Sisema, do instrumento da

audiência pública, garantindo-se:
a) ampla divulgação pela empresa nos meios de comunicação dos

Municípios diretamente ou indiretamente afetados pelo
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empreendimento;
b) participação obrigatória de Conselheiros do Copam da Unidade

Regional e de autoridades em cuja área de jurisdição se pretende
desenvolver a atividade ou projeto;

c) modificação do rito procedimental, incluindo uma etapa mais
ampliada de debates com perguntas e respostas diretas;

d) obrigatoriedade de realização de audiência pública nos processos
de licenciamento de todo empreendimento de impacto significativo;

e) apresentação, pelo empreendedor, por ocasião da audiência
pública, dos estudos sobre impactos e medidas socioambientais das
atividades e projetos, em linguagem clara, objetiva e acessível à
comunidade;

f) disponibilização de Rimas e relação de audiências públicas no
“site” do órgão licenciador. (152 do Grupo.)

44 - Obrigatoriedade de apresentação, pelo empreendimento
minerário que afete área de comunidade remanescente de
quilombolas, de anuência da Fundação Cultural Palmares ou
Conselhos Municipais, por ocasião do protocolo da solicitação de
licença prévia - LP - ao órgão ambiental competente. (153 do Grupo.)

45 - Participação efetiva do Município no processo de licenciamento
ambiental de atividades minerárias no que diz respeito,
principalmente, às medidas compensatórias, que são definidas pela
Câmara de Biodiversidade do IEF, muitas vezes sem consulta ao
Município. (160 do Grupo.)

46 - Vinculação da concessão de licença prévia para as atividades
de mineração no Estado de Minas Gerais à aprovação, pelo Conselho
Estadual de Cultura, do estudo prévio de impacto cultural, a ser
elaborado pelo empreendedor, segundo termo de referência fornecido
pelo Iepha, que procederia à análise das avaliações constantes nesse
estudo para subsidiar o Conselho em suas deliberações. (170 do
Grupo.)

47 - Vedação da concessão de licença “ad referendum” para
atividades minerárias, dentro do prazo regimental de análise
ambiental. (175 do Grupo.)

48 - Vinculação da concessão de licença prévia à sua aprovação
pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. (195
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do Grupo.)
49 - Obrigatoriedade, em caso de desmate (supressão de vegetação

nativa), do resgate de epífitas (orquídeas e bromélias) e de plântulos
de espécies arbóreas (levadas para viveiro para formação de mudas),
destinando-se as epífitas ao enriquecimento de outras florestas
nativas ou em recuperação e utilizando-se as mudas na recuperação
da área lavrada, ou em áreas de medida compensatória. (204 do
Grupo.)

50 - Proibição do uso de gramíneas exóticas e garantia de uso
exclusivo de espécies nativas na recuperação de locais onde foi
suprimida vegetação florestal nativa para mineração de bauxita ou
lavra semelhante. (205 do Grupo.)

51 - Revisão dos procedimentos previstos no licenciamento
ambiental da atividade minerária, fortalecendo o acompanhamento
das etapas de operação e de descomissionamento, para garantir o
compromisso do empreendedor com a recuperação da área minerada
ou a definição do uso futuro, com participação da comunidade
diretamente afetada. (210 do Grupo.)

52 - Estruturação adequada dos órgãos responsáveis pela
concessão das AAFs e licenças ambientais, para que haja fiscalização
prévia às concessões e não ocorra a autorização ambiental de
funcionamento somente com base nas informações prestadas pelo
empreendedor. (215 do Grupo.)

53 - Supressão das autorizações de funcionamento para atividades
de extração mineral. (216 do Grupo.)

Meio Ambiente
54 - Estabelecimento de regras que responsabilizem as empresas a

ressarcir integralmente os prejuízos causados aos atingidos pelo
empreendimento e que incentivem a reciclagem de resíduos gerados
na mineração. (222 do Grupo.)

55 - Estabelecimento de caução ambiental, ou de fundo de
fechamento de mina depositado em juízo, para o descomissionamento
das atividades minerárias, reabilitação da área degradada, reparação
de danos decorrentes de acidentes ambientais, e para garantir o
abastecimento de água para as comunidades próximas a
empreendimentos minerários que promovam rebaixamento de lençol
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freático. (223 do Grupo.)
56 - Validação dos levantamentos ambientais realizados pelas

empresas somente mediante comprovação de que esses
levantamentos tenham sido acompanhados por Diretores Sindicais ou
por técnicos indicados pelas entidades sindicais. (228 do Grupo.)

57 - Tombamento da Serra do Brigadeiro e delimitação de seu
perímetro, conforme o disposto no art. 84 do ADCT da Constituição do
Estado de Minas Gerais. (238 do Grupo.)

Outorga
58 - Manutenção do critério adotado no Estado para concessão de

outorga de uso de água – vazão máxima outorgável de 30% do índice
Q7/10 - e sugestão aos demais Estados da União para que adotem o
mesmo critério. (246 do Grupo.)

Regulamento
59 - Instalação de comissão de representação tripartite e igualitária

do seminário “Minas de Minas” para acompanhar o encaminhamento
das propostas aprovadas. (249 do Grupo.)

60 - Criação de seguro contra desastres ecológicos e destruição do
meio ambiente. (Proposta nova 3 do Grupo.)

B) Propostas Aprovadas nos Grupos de Trabalho e não Priorizadas
Grupo 1

O Sistema Federativo e a Legislação sobre Mineração; Política
Tributária e “Royalties”

Obs.: Todas as propostas aprovadas foram priorizadas.
Grupo 2

Sustentabilidade e Mineração em Minas Gerais
Compensação Ambiental

51 - Exigência de criação de unidades de conservação para
compensação ambiental.

52 - Estabelecimento de critérios para determinação de medidas
compensatórias exigidas em empreendimentos de mineração, a
serem cobradas durante toda a vida útil do empreendimento.

53 - Criação de mecanismos que obriguem as empresas
exploradoras de água mineral e de água para abastecimento público a
investir nas áreas de recarga (preservação das nascentes), em
consonância com a Política Estadual de Gerenciamento de Recursos
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Hídricos.
54 - Apresentação das compensações ambientais pelos Municípios

mineradores e viabilização delas por meio de projetos de recuperação
e dos Planos de Controle de Impacto Ambiental.

55 - Recomendação ao setor minerário de criação de programas de
incentivo à formação de corredores ambientais e de elaboração de
campanhas informativas, direcionadas para as comunidades onde
atuam, sobre aspectos técnicos e legais de meio ambiente,
estimulando a adesão dos superficiários a esses programas.

Políticas Públicas
56 - Definição da relação entre o minerador e o os superficiários da

área de influência da mineração, estabelecendo-se direitos e deveres
das partes, mesmo quanto às condições de reassentamento, quando
este se fizer necessário e desejado.

59 - Inclusão, na Política Minerária Estadual, em consonância com a
Política Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no capítulo
relativo à água mineral, das seguintes ações:

a) revitalização do patrimônio arquitetônico das cidades;
b) criação de um Centro Referencial das Águas para o

desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre as diversas questões
que envolvem a existência da água;

c) formação de pessoal técnico especializado em águas minerais e
promoção de campanhas educativas sobre a sustentabilidade desse
recurso;

d) recuperação, conservação e preservação ambiental das fontes e
respectivas áreas de contribuição e de risco potencial;

e) integração entre as comunidades do Circuito das Águas e das
demais estâncias hidrominerais;

f) resgate e ampliação do conhecimento terapêutico das águas
minerais da região e das técnicas medicinais complementares;

g) estímulo ao turismo nacional e internacional, com a divulgação de
material promocional, didático-pedagógico e científico;

h) monitoramento da situação sanitária das regiões produtoras de
águas minerais;

i) realização de estudos qualitativos e quantitativos dos corpos
d'água, não só a montante das fontes hidrominerais, mas, se possível,
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ao longo delas, identificando-se possíveis fatores de contaminação ou
poluição, de acordo com metodologia a ser elaborada pelos órgãos
licenciadores.

62 - Criação de um sistema de monitoramento da atividade
minerária no Estado, com indicadores socioambientais.

64 - Delimitação das competências dos órgãos estaduais que têm
interface com a atividade de mineração, limitando-se a edição de
normas infralegais.

65 - Adoção, na Política Minerária Estadual, da bacia hidrográfica
como base territorial para a gestão de recursos minerais, bem como
do uso sustentável dos recursos hídricos, de forma a pautar o
licenciamento ambiental, o planejamento de Unidades de
Conservação e de corredores de biodiversidade.

66 - Adoção do princípio do uso racional dos recursos minerais e de
mecanismos para uma produção mais limpa, harmonizando-se
viabilidade econômica e conservação ambiental.

67 - Exigência, no processo de licenciamento de empreendimentos
minerários, do plano de fechamento da mina e definição da
periodicidade de sua revisão.

69 - Criação de mecanismos para restringir a exportação de pedras
coradas e diamantes sem beneficiamento e, em contrapartida,
isenção, pela União, de taxas de importação dessas pedras,
estimulando o beneficiamento interno.

71 - Elaboração de uma cartilha sobre a atividade de mineração,
com informações gerais sobre a legislação do setor, os órgãos
competentes, a fiscalização e os impactos ambientais dessa atividade.

72 - Estímulo à implantação da Agenda 21 mediante:
a) criação de um Centro Estadual de Apoio aos Municípios;
b) introdução da Agenda 21 local como matéria obrigatória em

escolas públicas de 1º e 2º graus;
c) criação de uma Agenda 21 mineral;
d) divulgação da Agenda 21 nos meios públicos de comunicação.
74 - Promoção, pelo poder público, da atividade garimpeira

mediante:
a) aumento dos investimentos;
b) criação de entidade que seja referência na orientação e apoio
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técnico aos pequenos empreendimentos.
76 - Apoio técnico e financeiro do Estado para a criação e o

funcionamento de cooperativas e associações locais de garimpeiros.
78 - Desenvolvimento de estratégias de convívio entre as empresas

mineradoras e a comunidade local.
83 - Celebração de convênio entre o Estado e o DNPM, a fim de:
a) conferir maior agilidade à emissão de documentos e padronizar

as exigências documentais;
b) criar banco de dados integrado dos setores mineral e ambiental.
85 - Exigência de pessoas com capacitação técnica comprovada

para comporem os Conselhos Regionais de Meio Ambiente, nas
vagas do setor produtivo, de representantes da área de abrangência
das Suprams.

86 - Implantação de uma Supram no Município de Teófilo Otôni.
88 - Desenvolvimento de pesquisas em parceria com entidades

públicas e privadas de ensino e pesquisa que tenham por finalidade:
a) o levantamento de indicadores socioambientais para um melhor

monitoramento da fauna, flora e dos recursos hídricos e ainda dos
sítios arqueológicos e dos povos tradicionais;

b) a promoção de estudos da mata atlântica para fins de produção
de medicamentos.

98 - Regulamentação da Lei nº 13.771, de 2000, que dispõe sobre a
proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do
Estado.

99 - Maior divulgação do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas.

100 - Escolha de pessoal técnico capacitado para ocupar as
câmaras técnicas dos comitês de bacias hidrográficas.

104 - Implantação no Município de Divinópolis de um centro de
pesquisas ambientais voltado para o setor, nos moldes da proposta do
Projeto Centelis – Centro Tecnológico de Laboratórios Inteligentes.

105 - Criação de consórcios intermunicipais para aterros de resíduos
sólidos industriais.

107 - Criação de empresas-âncora para produção de ferro-gusa,
desenvolvendo-se estudos para utilização de gusa líquido pelas
empresas, sendo o excesso utilizado pelas empresas-âncora.
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108 - Reativação da unidade de beneficiamento de feldspato
implantada em Governador Valadares pela antiga Metamig, hoje
pertencente à Codemig, com a finalidade de fomentar os garimpos da
região.

109 - Melhoria da interlocução entre o poder público e o setor de
mineração na região de Governador Valadares.

111 - Aparelhamento do DNPM de Governador Valadares com
equipamentos, materiais e pessoal, para melhor atender à região.

114 - Inclusão do setor de fundição entre os beneficiários dos
incentivos à cadeia automotiva.

115 - Aumento da disponibilidade e acessibilidade a linhas de crédito
de Bancos de Desenvolvimento para investimento e capital de giro,
com prazos e juros similares aos utilizados por competidores
internacionais e direcionadas a empresas industriais de pequeno e
médio portes.

116 - Aumento da oferta de energia elétrica por meio de
investimento em infra-estrutura de distribuição, no intuito de favorecer
a expansão e a instalação de novos empreendimentos da indústria de
fundição, em especial nos Municípios de Itaúna, Cláudio, Itatiaiuçu,
Pará de Minas, Itaguara e Carmo da Mata.

117 - Operacionalização da mineração de bauxita na Zona da Mata,
cumprindo-se rigorosamente a legislação ambiental e investindo-se na
indústria de beneficiamento (produção do alumínio) e em projetos
sociais na região, ouvida e respeitada a sociedade civil, à qual caberá
também fiscalizar o processo de transformação em questão.

122 - Valorização do saber local associado aos recursos genéticos
do patrimônio natural e avaliação da possibilidade de utilização desse
saber em pesquisas, na fitoterapia do SUS e da indústria farmacêutica
no Brasil e na geração de emprego e renda.

123 - Constituição de uma comissão regional tripartite, presidida
pela ALMG (que não terá direito a voto), composta de um
representante do poder público, um representante da sociedade civil e
um representante da mineradora, eleitos em reuniões ou comissões
das entidades de classe (poder público de Município, Estado, União;
organizações da sociedade civil), para deliberar conclusivamente
sobre questões minerárias.
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126 - Criação de fóruns permanentes de debate entre os municípios
mineradores, como instrumento de fortalecimento dos mesmos.

127 - Criação de lei específica que garanta a participação dos
conselhos municipais nos processos de licenciamento.

128 - Obrigatoriedade de divulgação anual para a sociedade do
valor econômico dos impostos sobre minerais explorados.

130 - Contratação, por concurso público, de agentes fiscais da
produção mineral, observada a exigência de capacitação técnica e
remuneração compatíveis com o cargo, com o objetivo de efetivar a
legislação.

131 - Encaminhamento de moção ao Congresso Nacional para que
realize um seminário nos moldes do “Minas de Minas”, para se discutir
o tema “Meio Ambiente, Mineração e Sociedade”, ensejando-se a
reestruturação da política minerária da União.

133 - Elaboração conjunta pelos Municípios cuja principal atividade
econômica seja a minerária de alternativas que supram as demandas
socioeconômicas quando as reservas minerais atingirem a fase de
exaustão.

134 - Gerenciamento, pelo Estado, das questões arqueológicas,
respeitando-se diretrizes federais.

136 - Capacitação dos agentes exploradores e produtivos dos
garimpos de pedra preciosa e de extração de granito e fiscalização
mais eficiente dessas atividades.

137 - Investimento na promoção social da família do garimpeiro, por
meio da implantação de atividades que garantam a sua
sustentabilidade econômica e moral, tendo como linha geral o
desenvolvimento do turismo, ainda incipiente na região, e como ações
interligadas a implantação de oficinas de artesanato mineral, entre
outras.

138 - Criação de uma unidade educacional para orientar e educar
toda a classe minerária, estabelecendo-se um período de carência, de
4 a 5 anos, com ações (visitas) voltadas para orientação, após o qual
se passaria à penalização com notificação, multas e outras punições.

139 - Criação de programa, a exemplo do programa do Igam Água –
Faça o Uso Legal, de cadastramento dos pontos de extração mineral,
como garimpos, a fim de se obterem dados concretos sobre
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empreendimentos legais e clandestinos.
140 - Criação, nas prefeituras municipais da região, de secretaria ou

setor de mineração.
142 - Disponibilização, para o setor minerário, de técnicos e

recursos para custear sua organização e desenvolvimento da política
educacional do setor, por meio de convênio com ONGs ou com o
poder público municipal.

143 - Elaboração de um pacto de organização do setor, com ações
de planejamento e organização da mineração.

144 - Elaboração de política de financiamento em que gemas e
titularidade mineral validem as garantias reais.

Propostas Novas
5 - Adoção do princípio da parcimônia com exigência de reserva

legal mineral estratégica, com vistas à sustentação de sua atividade
por um tempo maior.

Grupo 3
Gestão Ambiental da Mineração

Fiscalização
146 - Criação de mecanismos para fiscalização da geração e

utilização da CFEM, observando-se:
a) auditoria de controle de extração mineral, em especial nas

empresas que fazem exportação;
b) concurso para contratação de agentes fiscais da produção

mineral com remuneração e capacitação adequadas.
148 - Aplicação, pelos Municípios, nas casas tombadas da zona

rural, das resoluções para mineração relativas a determinação de
área, uso de água, proteção de nascentes, etc., fiscalizando-se o
cumprimento de tais resoluções.

151 - Utilização efetiva dos trabalhos, plano de lavra e plano de
controle de impacto ambiental apresentados ao DNPM como
instrumentos de planejamento da mina para as substâncias de
consumo imediato na construção civil.

Licenciamento Ambiental
154 - Cumprimento, por parte dos órgãos do Sisema e do DNPM,

dos prazos para análise e emissão de pareceres nos processos.
158 - Acréscimo, na proposta 5 da CTI 1, do seguinte trecho:
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“Mapeamento das regiões onde houve ou há comunidades
quilombolas, respeitando-se a questão cultural e étnica e
transformando-se essas regiões em sítios arqueológicos e impróprios
para mineração”.

161 - Criação, pelos órgãos públicos, de mecanismos que dêem
maior transparência aos processos de licenciamento de
empreendimentos, considerando os impactos gerados pelo artifício da
fragmentação dos projetos em módulos para futuras expansões, a
proximidade de outros empreendimentos na região e seus efeitos
sobre a qualidade de vida das populações de seu entorno.

162 - Garantia de que as atividades de lavra, beneficiamento e
metalurgia não prejudiquem, mas, ao contrário, fomentem a
conservação e a recuperação do patrimônio social, ambiental, turístico
e cultural de toda a região do entorno das lavras.

164 - Ampla divulgação prévia, por parte das autoridades
governamentais, com realização de audiência pública, de toda
atividade minerária no Estado de Minas Gerais, para que se possa
debater o assunto, por Município, de forma democrática.

166 - Coerência entre o prazo para regularização do Formulário de
Orientação Básica Integrado - Fobi -, que varia de 90 a 180 dias, e o
da vistoria, que é de 360 dias.

167 - Emissão da Autorização para Exploração Florestal - Apef -
com prazo de validade de acordo com a vida útil da explotação
mineral licenciada.

169 - Maior padronização nos órgãos ambientais, evitando-se as
constantes informações desarticuladas, algumas das quais fogem aos
preceitos da Deliberação Normativa Copam nº 74/2004.

172 - Estabelecimento de prazo para realização, pelo IEF, da vistoria
da reserva legal e maior rigor no cumprimento desse prazo, de forma
a agilizar o licenciamento ambiental.

176 - Estabelecimento de mecanismo específico para assegurar a
aprovação e a fiscalização de barragens de rejeitos.

177 - Inclusão do Ibama no convênio técnico, juntamente com o
DNPM.

179 - Exigência de maior rigor técnico nos projetos de construção de
barragens.
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183 - Estudo, caso a caso, dos processos de licenciamento mineral,
em vista da complexidade de cada ecossistema, e cumprimento, por
parte dos órgãos responsáveis pela aprovação dos prazos
regulamentares de análise e julgamento.

185 - Implementação de procedimentos administrativos e técnicos,
com o objetivo de simplificar e reduzir os prazos para emissão de
títulos minerários e de licenciamento ambiental.

186 - Padronização dos procedimentos de licenciamento no que
tange à apresentação de documentos.

188 - Inserção dos mineradores e dos demais atores no debate
sobre as propostas de alteração da DN-074/2004.

189 - Aperfeiçoamento e integração do sistema de informações dos
órgãos ambientais do Estado.

191 - Criação de parceria entre o Sindijóias, o DNPM, a Fiemg, a
Secretaria de Meio Ambiente e o Governo do Estado para unificar o
processo das leis ambientais, facilitando o lado operacional do
minerador.

194 - Fortalecimento das entidades municipais (Codemas e os
Conselhos Municipais de Cultura e Meio Ambiente) e capacitação de
seus membros, com vistas à sua participação mais efetiva nas
audiências públicas previstas no processo de licenciamento ambiental,
assim como para melhor entendimento do setor mineral e
compreensão de suas peculiaridades.

202 - Consideração, nos estudos exigidos dos empreendimentos,
das características do meio ambiente, da economia e da cultura
locais, e não apenas das vantagens econômicas.

203 - Realização de encontro socioeconômico e ambiental para
conscientização e esclarecimento.

206 - Criação de legislação que disponha sobre a reutilização de
plantas de pequeno porte, como orquídeas, bromélias, musgos e
samambaias, nos processos de replantio de espécies nativas
empreendidos por mineradoras, utilizando-se, em sua coleta e
posterior replantio, os clubes amadores de cultivo dessas plantas.

213 - Obrigatoriedade, para as atividades passíveis de autorização
ambiental de funcionamento, de apresentação de projeto de
regularização conforme as normas legais de controle ambiental, com
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cronograma de execução e prazo de até 12 meses após a aprovação,
para comprovar a implantação das medidas apresentadas.

Meio Ambiente
218 - Delimitação, imediatamente após a aprovação da proposta

neste seminário legislativo, dos perímetros de tombamento dos
monumentos naturais constantes no art. 84 do ADCT da Constituição
do Estado de Minas Gerais, em cumprimento do disposto no § 1º do
referido dispositivo.

219 - Criação de mecanismos formais que garantam a
sustentabilidade hídrica nas regiões mineradoras, por meio de
obrigatoriedade de investimento de empresas de extração mineral na
proteção e na revitalização dos recursos hídricos, e ampla revisão da
legislação ambiental do Estado, com participação da sociedade.

221 - Revisão das restrições estabelecidas pelo Estado em matéria
ambiental e da utilização, pelo Estado, de institutos de direito
administrativo na busca da proteção do meio ambiente.

224 - Exigência de averbação de reserva legal em áreas de
pesquisa e extração mineral, quando o minerador não é o
superficiário, como condicionante apenas para a licença de operação,
e padronização de procedimentos para a efetivação da averbação, em
especial em propriedade de até 30ha.

225 - Obrigatoriedade de instalação, pela empresa de exploração
mineral, de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar em
áreas urbanas, e equiparação da importância do indicador ambiental
“qualidade do ar” ao de “qualidade da água”.

226 - Ampliação e descentralização do número das Suprams no
Triângulo e no Alto Paranaíba.

229 - Criação de mecanismos de responsabilização social,
ambiental e estrutural para empresas mineradoras, nas cidades
impactadas ambientalmente e socialmente.

232 - Inclusão, pela Supram - ASF, da cidade de Formiga na área de
patrimônio cárstico.

233 - Criação de padrões para construção de depósito de rejeito de
fundição para o Centro-Oeste de Minas.

234 - Delimitação dos perímetros de tombamento dos monumentos
naturais constantes no art. 84 do ADCT da Constituição do Estado de
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Minas Gerais, em cumprimento do disposto no § 1º do referido
dispositivo, e de áreas tombadas como monumentos naturais não
inclusas no art. 84 do ADCT (Ex.: Serra do Espinhaço, na região do
Distrito do Tabuleiro, no Município de Itabira); levantamento de outras
áreas ambientais a serem tombadas e mais agilidade na sua
delimitação.

235 - Padronização, pelo IEF, dos procedimentos para averbação de
área de reserva legal, principalmente em propriedades com menos de
30 ha, e para a averbação de APPs nas áreas de reserva legal, em
propriedades com até 100ha.

236 - Instituição de nova resolução, pelo Conama, e, por
conseqüência, de deliberação normativa do Copam, para classificação
dos padrões de qualidade das águas, levando em consideração as
características microrregionais mineralógicas (de acordo com o
“background”).

237 - Criação de lei que obrigue os fabricantes e fornecedores a
recolher os pneus inservíveis, como já está previsto em resolução do
Conama.

239 - Revisão e discussão, pela Assembléia Legislativa, da
legislação e das políticas ambientais, com participação da sociedade.

241 - Alteração na legislação ambiental estadual (Lei nº 15.972, de
2006 e Decreto nº 44.309, de 2006), visando a ampliar o rol de
infrações puníveis com a penalidade de advertência, levando em
consideração a tipologia e a gravidade da infração.

242 - Definição de regras claras de convivência dos patrimônios
ambientais com a propriedade do bem natural.

243 - Classificação das plantações de eucalipto e pínus como
“cultivo” e do replantio de mata nativa como “reflorestamento”, para
tornar os processos ambientalmente corretos.

Propostas Novas
1 - Revisão da Resolução nº 369/2006 do Conama, vedando a

concessão de utilidade pública para mineração em APPs criadas para
proteção de mananciais de abastecimento público.

2 - Obrigatoriedade, por parte da empresa mineradora que usa água
do subsolo, de nascentes ou rios, de devolver a esses mananciais a
porcentagem equivalente de água tratada, visando à sua recuperação.
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4 - Criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Recursos
Minerais.

5 - Estabelecimento, em relação ao licenciamento ambiental de
projetos de mineração em que existam vários corpos individualizados
de minério englobados pelo mesmo título minerário, dos seguintes
procedimentos:

a) cada corpo individualizado de minério deverá ser objeto de uma
licença ambiental específica;

b) a recuperação das áreas degradadas deverá ser iniciada logo
após a exaustão de cada corpo de minério.

6 - Revisão, pela Assembléia Legislativa, dos cargos e dos salários
dos servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema.

C) Propostas Discutidas nos Grupos de Trabalho
(consolidadas a partir das propostas das Comissões Técnicas

Interinstitucionais – CTIs – e dos encontros regionais)
Este documento contém as propostas elaboradas pelas Comissões

Técnicas Interinstitucionais - CTIs - e as apresentadas nos 11
encontros regionais do seminário legislativo “Minas de Minas”,
realizados nas cidades de Itabira, Poços de Caldas, Divinópolis,
Itaúna, Sete Lagoas, Congonhas, Araxá, Paracatu, Muriaé, Teófilo
Otôni e Governador Valadares.

Para facilitar sua discussão nos grupos de trabalho, as propostas
foram agrupadas por subtemas, dentro de cada um dos três temas
centrais do seminário, dispostas por afinidade e, nos casos de
ocorrência de mais de uma proposta com o mesmo conteúdo ou
conteúdo complementar, consolidadas em um só texto.

Atente-se para o fato de que grande parte das propostas não
mantém exatamente a mesma forma como foram apresentadas nos
encontros regionais, pois passaram por um processo de revisão
técnica e gramatical, feita por redatores e consultores da Assembléia
Legislativa, mas sem alteração de seu conteúdo.

Assim, as propostas dos encontros regionais, revisadas, agrupadas
por subtemas e proximidade de conteúdo e/ou consolidadas,
compõem a primeira parte deste documento e constituem a matéria
discutida nos grupos de trabalho.

Cada proposta recebeu um código para identificação de sua origem,
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composto do nome da cidade-sede do encontro regional, ou CTI de
origem, o grupo de trabalho e o número dado à proposta, conforme
divulgado no “site” da Assembléia Legislativa. (ex: Congonhas G2.42
– proposta originada do encontro de Congonhas, no Grupo 2, com o
nº 42) (ex: CTI-2.P3 – proposta número 3 da CTI 2).

Nessa primeira parte do documento, ao final de cada proposta, está
registrado, entre parênteses, o código das que lhe deram origem.

A segunda parte deste documento (Anexo) contém as propostas
originais das CTIs, que serviram de referência para as discussões dos
grupos de trabalho nos encontros regionais, e o conjunto das
propostas dos 11 encontros regionais.

Esse Anexo foi organizado de maneira a permitir a identificação (por
meio dos códigos) entre as propostas originais e as consolidadas na
primeira parte do documento.

Grupo 1
O Sistema Federativo e a Legislação sobre Mineração; Política

Tributária e “Royalties”
CFEM

1 - Normatização da aplicação dos recursos da CFEM no Estado e
nos Municípios, considerando:

a) projetos aprovados por um Conselho de Desenvolvimento Social
de composição tripartite (poder público, sociedade civil e
empreendedores);

b) vinculação da aplicação à geração de emprego e renda,
desenvolvimento de arranjos produtivos locais e recomposição
ambiental;

c) criação de mecanismos de fiscalização e transparência.
(Araxá G2.30, Paracatu G1.6, G2.18, Sete Lagoas G2.32, CTI-2.P8,

Itabira G2.23.)
2 - Elevação da alíquota da CFEM de todos os minerais para 4% do

faturamento bruto das mineradoras. (Congonhas G2.42.)
3 - Revisão da legislação federal sobre a CFEM, em especial quanto

a:
a) alteração da base de cálculo, passando-se a adotar o faturamento

bruto das mineradoras;
b) elevação paulatina do percentual repassado aos Municípios até
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100%;
c) adoção de tabela progressiva de alíquota para minerais

exportados, conforme seu grau de beneficiamento;
d) inclusão, no conceito da CFEM, da atividade de transformação

primária, como elo da cadeia produtiva da mineração, sobre a parcela
da produção destinada à exportação, portanto isenta de ICMS;

e) criação de tabela de alíquotas ajustáveis, conforme situação dos
mercados interno e externo;

f) critérios de distribuição em caso de decreto de lavra que incida
sobre mais de um Município, de acordo com o impacto ocasionado a
cada um deles, desprezando o critério de proporcionalidade por área.

(Paracatu G2.23, Congonhas G1.30, G2.47, G2.38, Araxá G2.23,
G2.25, CTI-2.P7, Divinópolis G2.29, Muriaé G2.37, G2.43, Sete
Lagoas G2.27, G2.31.)

4 - Revisão da legislação da CFEM, equiparando-se a alíquota
utilizada para cálculo com os “royalties” do petróleo e gás natural e
promovendo-se o repasse de 100% da arrecadação para os
Municípios geradores do recurso. (Itabira G2.32, Itaúna G2.9.)

5 - Pagamento de “royalties” justos a cada Município da região
afetada e aos de seu entorno, que de maneira indireta também são
afetados. (Muriaé G1.8)

6 - Elaboração de programa de orientação aos Municípios
mineradores, com vistas à aplicação e à fiscalização dos recursos da
CFEM, promovendo-se também palestras para a sociedade civil
organizada ou não e fiscalização dos recursos enviados ou destinados
ao município. (Muriaé G2.41.)

Tópicos Diversos de Legislação
7 - Com relação à legislação eleitoral, recomenda-se:
a) impedimento de doações eleitorais, em qualquer das esferas de

governo, por empresas detentoras de concessão pública;
b) criação de mecanismo que bloqueie a interferência política nas

ações de fiscalização das atividades minerárias.
(Paracatu G2.16, Itabira G2.20, G2.27.)
8 - Revisão da legislação trabalhista no que diz respeito à atividade

da indústria minerária, desde a extração à primeira transformação
mineral, nos seguintes aspectos:
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a) elevação da severidade das penalidades pelo descumprimento da
lei;

b) maior ênfase à integridade do trabalhador e ao ambiente de
trabalho;

c) desoneração dos custos com mão-de-obra; implantação de
políticas de transparência das empresas mineradoras quanto a
número de empregados, tipos de minério extraídos; endereços das
unidades operacionais e divulgação de relatórios de levantamentos
ambientais realizados para identificar agentes agressivos à saúde
humana nos locais de trabalho.

(Itabira G2.21, Araxá G2.39, Divinópolis G1.22A, Itaúna G2.10,
Paracatu G2.14, Sete Lagoas G2.34, G2.37.)

9 - Obrigatoriedade de registro profissional nos respectivos
conselhos de classe dos técnicos que atuam na área ambiental. (CTI-
4.P1, Divinópolis G1.18.)

10 - Regulamentação do art. 23 da Constituição Federal, que dispõe
sobre as competências comuns dos entes federativos. (CTI-2.P3.)

11 - Cumprimento da Instrução Normativa nº 11, de 2006, que
reconhece e revisa os direitos previdenciários dos garimpeiros, de
modo a permitir o pagamento de sua contribuição sindical através do
sindicato, tendo seu benefício respeitado por lei. (CTI-4.P5.)

12 - Alteração do Decreto nº 99.556, de 1º/10/90, considerando a
minuta discutida e aprovada pelo setor público, iniciativa privada e
sociedade civil, apresentada à Casa Civil da Presidência da
República. (Divinópolis G2.33.)

13 - Elaboração de lei mais rigorosa para que a prefeitura possa
exigir cuidados especiais com terrenos baldios. (Itaúna G1.1.)

14 - Criação e implementação de mecanismos legais para agilizar
processos relativos a indenização por danos e acidentes ambientais.
(Muriaé G1.24.)

15 - Fornecimento, pelas empresas mineradoras, de bolsas de
estudo em universidades federais, em nível de mestrado, para
desenvolvimento de projetos que visem ao monitoramento da
qualidade ambiental através do tegumento de anfíbios. (Muriaé
G1.31.)

16 - Proibição a membros dos conselhos ligados a prefeituras,
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câmaras municipais e mineradoras de exercerem a presidência
desses conselhos. (Poços de Caldas G1.10.)

17 - Criação de “royalties” pela exploração do gás natural retirado
das fontes de água mineral gaseificadas. (Poços de Caldas G1.6.)

18 - Criação, nos Municípios minerários, de órgão de fiscalização de
atividade e recolhimento de impostos relativos à mineração, com
montagem de bancos de dados acessíveis à população, conforme
previsto na Constituição Federal. (Poços de Caldas G2.34.)

19 - Ampliação da área do Parque Municipal da Serra São
Domingos, procedendo-se, para isso, à revisão de suas delimitações.
(Poços de Caldas G2.37.)

20 - Apresentação de proposta de emenda à Constituição da
República extinguindo toda possibilidade de imunidade ou isenção
tributária e fiscal relativas aos bens minerais e à água destinados à
exportação (ICMS, PIS, Cofins, IPI e Cide). (Paracatu G2.21.)

Legislação Minerária
21 - Aprovação, em consulta pública regional, de estudo prévio de

impacto socioeconômico e de viabilidade ambiental de um
empreendimento minerário, como condição para o início do processo
de licenciamento ambiental. (Araxá G1.9.)

22 - Limitação, a partir da legislação minerária federal, do acesso à
propriedade da terra a empresas detentoras de direito minerário antes
de concluído o processo de licenciamento ambiental, com efeito
retroativo no caso de compra antecipada com vistas à exploração
mineral futura, de forma a estimular a celebração de contratos de uso
temporário de superfície. (Itabira G2.14, G2.16.)

23 - Revisão do arcabouço legal federal da mineração,
considerando:

a) introdução de mecanismos mais rigorosos de caducidade da
concessão de direitos minerários para empresas que descumpram
normas ambientais, tributárias e trabalhistas;

b) obrigatoriedade de verificação, por parte do poder público, de
consistência de cálculo de reservas minerais apresentado por ocasião
da pesquisa minerária e no curso da explotação da jazida;

c) imposição de prazo limite para a indenização de atingidos por
rompimentos de barragens de rejeitos (sugestão:180 dias);
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d) elaboração periódica, durante a exploração de jazidas minerais,
de relatórios de impactos ambiental e social;

e) envolvimento efetivo do DNPM no processo de fechamento de
mina;

f) alteração da Lei nº 7.805, de 1989, que cria o regime de
permissão de lavra garimpeira, de forma a permitir a extração e a
comercialização de areia, cascalho e outros minerais;

g) acesso privilegiado à administração municipal de processos de
concessão de direito minerário em seu território, abrindo espaços
negociais para os investimentos em infra-estrutura do Município
necessários ao processo de instalação do novo empreendimento;

h) instrumentos mais eficazes de proteção aos direitos dos
proprietários do solo ou de posseiros, na instalação de
empreendimento minerário, mesmo em situação de venda prévia ao
licenciamento ambiental, com opção de permuta ou reassentamento,
aquisição de produção agrícola, ou ainda indenização justa pelo
imóvel, benfeitorias, danos morais e perda da relação cultural em
prazo pré-definido;

i) estabelecimento de critérios prévios de capacitação e contratação
preferencial de mão-de-obra da região;

j) restrição do uso de guia de utilização do DNPM ao máximo de
1.000 m³, condicionado à apresentação de licença ambiental;

k) facilitação da concessão de lavra a pequenos mineradores e
garimpeiros, desde que organizados em cooperativas;

l) criação de mecanismos que impeçam a concentração de direitos
minerários em médias e grandes mineradoras, em restrição às
pequenas, quando houver viabilidade;

m) pré-autorização à antecipação de receitas de impostos federais e
estaduais sobre a indústria minerária, inclusive a de transformação,
destinados a investimento em infra-estrutura em municípios que
estejam recebendo grandes investimentos;

n) aprovação do Estatuto do Garimpeiro no Congresso Nacional,
com tratamento diferenciado para garimpos de pequeno porte.

(Araxá G1.5, G2.24, G2.41, Congonhas G1.9, G1.21, G1.22, G1.25,
G1.26, G1.32, G2.36, G2.39, G2.40, G2.45B, CTI-4.P4, Muriaé G1.16,
G1.17, Governador Valadares G1.2, Itabira G2.19)
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24 - Acréscimo, ao final da proposta 4 da CTI 1: “Garantia de
indenização para as famílias prejudicadas pelo deslocamento
obrigatório, bem como de participação no lucro referente à ocorrência
mineral, que será uma possível jazida”. (Araxá G1.3)

25 - Obrigatoriedade de a empresa de exploração mineral dispor de
um percentual de seu faturamento destinado à prevenção, cuidado e
até indenização de vítimas dos impactos da atividade mineradora
sobre a saúde. (Congonhas G1.16A)

26 - Mudança na lei federal da definição de cavidade de áreas
cársticas, visando a maior celeridade e segurança na definição da
área passível de ser minerada. (Divinópolis G2.25)

27 - Classificação das águas minerais como recursos hídricos, e não
como recursos minerais. (Itabira G1.12)

28 - Apresentação obrigatória às administrações municipais,
câmaras de vereadores e sociedade civil do lucro líquido anual das
empresas de mineração, depois de computados os gastos e os
encargos financeiros e tributários, com vistas ao correto balizamento
da CFEM e do investimento local. (Muriaé G1.2)

29 - Pagamento de “royalties” a produtores que possuem áreas de
preservação ambiental e áreas onde será extraído minério. (Muriaé
G1.34)

30 - Criação da figura do “extrator autônomo ou arrendatário
autônomo”, para permitir a extratores no ramo de exploração de
quartzito o exercício da profissão sem qualquer vínculo trabalhista
com o empreendedor. (Poços de Caldas G1.17)

31 - Autorização e responsabilização do proprietário para exploração
do bem natural, com fiscalização do órgão ambiental competente.
(Sete Lagoas G1.14)

32 - Dispensa da exigência, através do Fobi, do ofício do DNPM
para protocolo do pedido de Autorização Ambiental de
Funcionamento. (Sete Lagoas G1.5)

33 - Modificação do sistema de concessão de alvará para pesquisa
no DNPM relacionada à extração de rocha ornamental, que seria
expedido juntamente com a Supram. (Teófilo Otôni G1.9)

Política Tributária
34 - Realização de reforma tributária, estabelecendo-se a tributação
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comparada no setor mineral, com base em dados e perspectivas.
(CTI-2.P10)

35 - Criação de políticas de incentivo fiscal para empresas
mineradoras que adotem boas práticas ambientais e que invistam em
programas sociais. (CTI-2.P9)

36 - Desoneração tributária para as fundições, de forma a
compensar os aumentos dos insumos, devidos à exportação da
matéria-prima (gusa minério). (Divinópolis G2.32)

37 - Redução do imposto de importação sobre pedras (gemas)
brutas. (Governador Valadares G1.18)

38 - Apresentação ao Confaz, pelo Secretário de Estado de
Fazenda, de proposta de redução (unificação) da alíquota do ICMS de
3% sobre pedras e diamantes, no âmbito nacional. (Governador
Valadares G2.24)

39 - Criação de comissão composta por Deputados Estaduais,
Deputados Federais, representantes dos Municípios mineradores, da
Fiemg e do Sindijóias para ir discutir, em audiência com o Ministro do
Desenvolvimento Econômico, a minuta sobre a desoneração de
tributos sobre a importação de pedras coradas e diamantes.
(Governador Valadares G2.28)

41 - Supressão da proposta 9 da CTI 2: "Criação de políticas de
incentivo fiscal para empresas mineradoras que adotem boas práticas
ambientais e que invistam em programas sociais". (Itabira G2.28)

42 - Adoção das seguintes medidas, com relação aos créditos
tributários acumulados com exportação: diferimento dos tributos na
compra de matérias-primas e flexibilidade para utilização dos créditos
acumulados. (Itaúna G2.5)

43 - Redução da carga tributária geral da cadeia produtiva mineral
(extração e transformação), como forma de manter a competitividade
dos setores de base mineral, hoje submetidos a preços de insumos
influenciados pela alta das “commodities” minerais internacionais.
(Itaúna G2.6)

44 - Desoneração tributária dos investimentos em produção na
cadeia produtiva mineral, da mineração ao setor de fundição. (Itaúna
G2.8)

45 - Criação de legislação e políticas diferenciadas, bem como de
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taxas, contribuições e incentivos diferenciados para os micro e
pequenos empreendimentos. (Poços de Caldas G1.11)

46 - Definição de pauta mínima das rochas ornamentais, como
quartzito, ardósia, etc., a ser utilizada pela Receita Estadual, de forma
a evitar o subfaturamento do produto. (Poços de Caldas G1.14)

47 - Criação de mecanismos fiscais e tributários para lançamento
dos passivos socioambientais das mineradoras na conta de ativos não
liqüidáveis. (Paracatu G1.3)

48 - Criação de indexador para cálculo da CFEM que leve em conta
a flutuação do valor de mercado dos produtos minerais, com o objetivo
de adequar a tributação à rentabilidade da atividade econômica.
(Paracatu G2.17)

49 - Edição de lei que restabeleça a aplicação das alíquotas de IOF
e IE na exportação de bens exauríveis. (Paracatu G2.22)

Grupo 2
Sustentabilidade e Mineração no Estado

Compensação Ambiental
50 - Adoção das seguintes medidas quanto à compensação

ambiental, definida no licenciamento ambiental:
a) garantir a aplicação integral dos valores nos Municípios

impactados pelo empreendimento;
b) priorizar aplicação em revegetação com espécies do bioma

original simultâneamente ao progresso da lavra;
c) dar preferência, nas ações definidas, à capacitação e utilização de

mão-de-obra local;
d) determinar o valor financeiro da compensação a partir da

valoração ambiental da área impactada;
e) priorizar investimentos no entorno de unidades de conservação -

UC - pré-existentes;
f) permitir a formação de consórcio entre empreendimentos da

mesma região como forma de concentrar recursos;
g) vincular a aplicação de recursos a projetos socioambientais

aprovados por comitê tripartite e com anuência dos Codemas dos
municípios envolvidos;

h) durante atividade de lavra, ao deparar com cavidades relevantes
ou não, porém fora do contexto de preservação, admitir a negociação
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de supressão em troca de valor de compensação a ser aplicado na
conservação ou regularização de UC existente na área (adoção de
termo de referência de valoração de cavidades, em discussão no
Conama).

(Congonhas G1.0, G2.37, G1.18, G1.19; Poços de Caldas G2.28,
Muriaé G2.36, Divinópolis G1.14, Sete Lagoas G1.10, G2.30, G1.6,
G2.29; Itabira G1.6,)

51 - Exigência de criação de unidades de conservação para
compensação ambiental. (Divinópolis G1.15)

52 - Estabelecimento de critérios para determinação de medidas
compensatórias exigidas em empreendimentos de mineração, a
serem cobradas uma única vez durante toda a vida útil do
empreendimento. (Poços de Caldas G1.4)

53 - Criação de mecanismos que obriguem as empresas
exploradoras de água mineral a investir nas áreas de recarga
(preservação das nascentes). (Poços de Caldas G1.5)

54 - Apresentação das compensações ambientais pelos Municípios
mineradores e viabilização destas por meio de projetos de
recuperação e dos planos de controle de impacto ambiental. (Sete
Lagoas G1.4)

55 - Recomendação ao setor minerário de criação de programas de
incentivo à formação de corredores ambientais e de elaboração de
campanhas informativas, direcionadas para as comunidades onde
atuam, sobre aspectos técnicos e legais de meio ambiente,
estimulando-se a adesão dos superficiários a esses programas.
(Poços de Caldas G2.38, Teófilo Otôni G1.7)

Políticas Públicas
56 - Definição da relação entre os superficiários da área de

influência da mineração, com definição de direitos e deveres entre as
partes, inclusive das condições de reassentamento, quando
necessário e desejado. (Congonhas G1.17, G1.24)

57 - Estímulo, por meio de política tributária, à agregação de valor
ao produto mineral do Estado, criando-se incentivos tributários para
transformação dos minérios, sugerindo à União o fim da isenção do
IPI para minerais “in natura” e a tributação de sua exportação, de
maneira a incentivar seu beneficiamento no Estado. (Divinópolis
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G2.27, G2.28)
58 - Regulamentação da Seção VI do Capítulo II do Título IV da

Constituição Estadual por meio de:
a) criação do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos

Minerais, com a criação de um conselho de composição tripartite e
subconselhos regionais;

b) ampliação da abrangência do Fundo de Exaustão Mineral previsto
no art. 253, § 3º, de forma a incluir entre os beneficiários os
Municípios sedes de indústrias de transformação mineral, além de
eventuais projetos de recuperação ambiental, atendimento
emergencial da população em caso de acidente ambiental e
financiamento de pesquisa mineral pública;

c) criação do fundo citado, por lei complementar, direcionando para
ele recursos oriundos da CFEM, de tributos estaduais, de
investimentos novos (percentual do valor dos projetos) e de parcela de
financiamento para implantação ou reforma de instalações de
produção concedidos por bancos de desenvolvimento do Estado.

(Congonhas G2.44, G1.27, Itabira G2.34, G2.35, Poços de Caldas
G2.33, CTI-2.P1, P2, Divinópolis G1.7, Muriaé G2.39, G2.42)

59 - Inclusão, na Política Minerária Estadual, no capítulo relativo à
água mineral, das seguintes ações:

a) revitalização do patrimônio arquitetônico das cidades;
b) criação de um Centro Referencial das Águas para o

desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre as diversas questões
que envolvem a existência da água;

c) formação de pessoal técnico especializado em águas minerais e
campanhas educativas sobre a sustentabilidade desse recurso;

d) recuperação, conservação e preservação ambiental das fontes e
respectivas áreas de contribuição e de risco potencial;

e) integração entre as comunidades do Circuito das Águas e das
demais estâncias hidrominerais;

f) resgate e ampliação do conhecimento terapêutico das águas
minerais da região e das técnicas medicinais complementares;

g) estímulo ao turismo nacional e internacional, com a divulgação de
material promocional, didático-pedagógico e científico;

h) monitoramento da situação sanitária das regiões produtoras de
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águas minerais;
i) realização de estudos qualitativos e quantitativos dos corpos

d'água a montante das fontes hidrominerais.
(Poços de Caldas G2.20, G1.16)
60 - Criação, no âmbito do Sisema, de um corpo de fiscalização das

atividades minerárias no Estado, que contemple:
a) quadros funcionais qualificados para a fiscalização da atividade

minerária, incluída a auditoria de dados que componham o cálculo da
CFEM;

b) infra-estrutura de trabalho.
(Poços de Caldas G2.27, G2.29)
61 - Previsão de zoneamento ecológico-econômico com ênfase na

questão mineral, que inclua áreas de conflito, potencialidades, áreas
de preservação prioritárias e sugestão dos corredores ecológicos
necessários, disponibilizado em portal específico para o Sistema de
Gerenciamento de Recursos Minerais, que contenha, também,
informações estatísticas sobre mineração, orientações para os
municípios mineradores e relação de empreendimentos minerários no
Estado com informações sobre sua situação. (Poços de Caldas G2.19,
Sete Lagoas G1.15)

62 - Criação de um sistema de monitoramento da atividade
minerária no Estado, com indicadores socioambientais. (CTI1.P6.)

63 - Recuperação, concomitante à exploração, das áreas
degradadas pela extração mineral. (Paracatu, G1.7.)

64 - Delimitação das competências dos órgãos estaduais que têm
interface com a atividade de mineração, limitando a edição de normas
infralegais. (Congonhas, G1.29.)

65 - Adoção, na Política Minerária Estadual, da bacia hidrográfica
como base territorial para gestão de recursos minerais, de forma a
pautar o licenciamento ambiental, o planejamento de unidades de
conservação e corredores de biodiversidade. (Poços de Caldas,
G2.32.)

66 - Adoção do princípio do uso racional dos recursos minerais e de
mecanismos para uma produção mais limpa, harmonizando
viabilidade econômica e conservação ambiental. (Poços de Caldas,
G2.35.)
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67 - Exigência, no processo de licenciamento de empreendimentos
minerários, do plano de fechamento da mina e definição de
periodicidade de sua revisão. (Divinópolis, G1.16.)

68 - Antecipação, para os Municípios, de receitas estaduais
decorrentes dos tributos incidentes sobre a extração e a
transformação na indústria minerária, para o financiamento de obras
de infra-estrutura destinadas à implantação de empreendimento do
setor minerário. (Congonhas, G2.45A.)

69 - Criação de mecanismos para restringir a exportação de pedras
coradas e diamantes sem beneficiamento e, em contrapartida, envio
de sugestão à União para que se isentem de taxas de importação
essas pedras, estimulando o beneficiamento interno. (Governador
Valadares, G2.27.)

70 - Garantia, para produtores rurais, especialmente agricultores
familiares, posseiros, parceiros, meeiros, arrendatários, ribeirinhos,
extrativistas, quilombolas e assalariados rurais que tenham suas
terras atingidas pela instalação de empreendimentos minerários ou
sejam prejudicados no desenvolvimento de seu trabalho, ocupação ou
subsistência, do direito ao reassentamento, a expensas do
empreendedor, em áreas individuais ou projetos comunitários de
reassentamento, em glebas com viabilidade econômica e social para a
agricultura familiar, assegurados ainda, pelo empreendedor, apoio
agrícola inicial, assistência técnica e extensão rural, habitação,
abastecimento de água, saneamento, eletrificação e acesso à
educação. (CTI1.P4; Congonhas, G1.2.)

71 - Elaboração de uma cartilha sobre a atividade de mineração,
com informações gerais sobre a legislação do setor, os órgãos
competentes, a fiscalização e os impactos ambientais dessa atividade.
(Araxá, G1.17, G1.21; Divinópolis, G1.23; Muriaé, G1.12.)

72 - Estímulo à implantação da Agenda 21 mediante:
a) a criação de um Centro Estadual de Apoio aos Municípios;
b) a introdução da Agenda 21 Local como matéria obrigatória em

escolas públicas dos níveis fundamental e médio;
c) a criação de uma Agenda 21 mineral;
d) sua divulgação nos meios públicos de comunicação.
(Congonhas, G2.41; Poços de Caldas, G1.12, G1.13.)
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73 - Apoio do Estado para a revitalização e a diversificação
econômica dos Municípios mineradores, levando-se em consideração
os aspectos políticos, sociais e ambientais da região. (Congonhas,
G1.10, G1.23, G1.7; Itabira, G1.9; Muriaé, G1.20.)

74 - Promoção, pelo poder público, da atividade garimpeira
mediante:

a) aumento dos investimentos;
b) criação de entidade que seja referência na orientação e apoio

técnico aos pequenos empreendimentos;
c) apoio para reabertura e regularização dos garimpos interditados.
(Teófilo Otôni, G1.2; Governador Valadares, G1.9, G1.16, G1.17.)
75 - Desenvolvimento das seguintes ações voltadas para a

agregação de valor aos bens minerais:
a) estímulo à industrialização, na própria região, dos minerais

produzidos;
b) estímulo à constituição de Arranjos Produtivos Locais de base

mineral.
(Governador Valadares, G1.14, G2.25.)
76 - Apoio técnico e financeiro do Estado para a criação e o

funcionamento de cooperativas e associações locais de garimpeiros.
(Governador Valadares, G2.23, G1.5, G1.6, G1.7, G1.8.)

77 - Implantação de gasoduto para atender à região de Divinópolis.
(Divinópolis, G1.5.)

78 - Desenvolvimento de estratégias de convívio entre as empresas
mineradoras e a comunidade local. (Araxá, G2.29; Congonhas, G1.4.)

79 - Apoio do Estado para os Municípios atuarem na gestão do meio
ambiente e da atividade de mineração. (CTI2.P5; Itabira, G2.22.)

80 - Reestruturação do DNPM, visando à:
a) implantação de escritórios em todas as regiões do Estado;
b) adoção de procedimentos e métodos com o objetivo de

desburocratizar e agilizar a análise de processos;
c) adequação da infra-estrutura e do pessoal para atender às

demandas do Estado.
(Araxá, G1.19, G1.20, G2.35, G2.36, G2.37; Sete Lagoas, G1.23.)
81 - Criação de Centros de Referência de Saúde do Trabalhador em

Municípios mineradores ou sedes de indústria de transformação
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mineral, de forma que todos os empregados das empresas de
mineração sejam submetidos a avaliação científica relativa a saúde e
adoecimento. (Araxá, G2.31; Paracatu, G2.12; Sete Lagoas, G2.33.)

82 - Criação, no âmbito do Executivo Estadual, de secretaria
específica para a temática de minas e energia, com reflexo nos
Municípios. (Paracatu, G2.20; Congonhas, G1.31.)

83 - Celebração de convênio entre o Estado e o Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM -, a fim de:

a) agilizar e padronizar as exigências documentais;
b) criar banco de dados integrado dos setores mineral e ambiental;
c) ouvir o órgão ambiental competente antes da emissão, pelo

DNPM, de títulos minerários.
(CTI4.P3; Sete Lagoas, G1.11, G1.22; Teófilo Otôni, G1.1.)
84 - Fortalecimento das Suprams regionais, dotando-as de infra-

estrutura e pessoal qualificado para conferir maior eficiência e
agilidade ao licenciamento e à fiscalização ambiental. (CTI4.P8; Poços
de Caldas, G2.40; Sete Lagoas, G1.16.)

85 - Exigência de pessoas com capacitação técnica comprovada
para comporem os conselhos regionais de meio ambiente. (Sete
Lagoas, G1.18.)

86 - Implantação de uma Supram em Teófilo Otôni. (Teófilo Otôni,
G1.5, G2.15.)

87 - Fortalecimento do ensino e da pesquisa voltados para a
mineração e o meio ambiente, por meio das seguintes ações:

a) ampliação da oferta de vagas no ensino técnico e superior;
b) criação, nos Cefets, de cursos técnicos nas áreas de mineração e

meio ambiente;
c) investimentos em laboratórios e oficinas;
d) financiamento de pesquisas;
e) apoio à formação de mão-de-obra especializada;
f) estímulo ao desenvolvimento e incorporação de inovações

tecnológicas em toda a cadeia produtiva mineral;
e) incentivo à celebração de parcerias entre empresas mineradoras

e instituições de ensino e pesquisa. (Araxá, G2.26, G2.27, G2.28,
G2.40; Itaúna, G2.12.)

88 - Desenvolvimento de pesquisas, inclusive por meio de parcerias
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com entidades privadas de ensino e pesquisa, que tenham como
finalidade: a) o levantamento de indicadores socioambientais para um
melhor monitoramento da fauna, da flora e dos recursos hídricos; b) a
promoção de estudos sobre a mata atlântica para fins de produção de
medicamentos. (Muriaé, G1.4, G1.13.)

89 - Financiamento, pelo poder público, dos estudos ambientais
necessários ao licenciamento de empreendimentos. (Muriaé, G1.29.)

90 - Levantamento e divulgação, pelo poder público, do potencial
mineral do Estado, destacando-se a riqueza da biodiversidade e
demais potencialidades de desenvolvimento social e econômico das
regiões. (Congonhas, G1.20; Itabira, G2.31.)

91 - Elaboração mais detalhada de zoneamento ecológico-
econômico - ZEE - sobre os aspectos minerais do Estado, como forma
de facilitar o licenciamento ambiental e a tomada de decisão pelos
investidores. (Sete Lagoas, G1.1; Divinópolis, G2.24.)

92 - Supressão da proposta 12 da CTI 4. (Araxá, G1.13.)
93 - Fortalecimento dos Codemas, com a contratação de equipes

técnicas qualificadas, que poderão, com anuência do Sisema,
deliberar sobre as classes 1 e 2 do licenciamento ambiental. (Araxá,
G1.15.)

94 - Reformulação do plano de carreira dos servidores públicos,
vinculando-se sua remuneração a metas e objetivos cumpridos, como
medida motivacional. (Araxá, G1.18.)

95 - Consolidação imediata da legislação sobre mineração, meio
ambiente e sociedade, em âmbito estadual, facilitando o acesso e a
compreensão de seu conteúdo pelos interessados. (Congonhas,
G1.28.)

96 - Autorização legal do Estado para que os Conselhos Municipais
mantenham equipes multidisciplinares para atendimento de Codemas
dos Municípios consorciados, como forma de estimular a
municipalização do licenciamento ambiental. (Congonhas, G2.46.)

97 - Capacitação das prefeituras para que se responsabilizem pelo
processo de licenciamento, já que o maior impacto ambiental vem dos
loteamentos clandestinos e irregulares. (CTI4.P12.)

98 - Regulamentação da Lei nº 13.771, de 2000, que dispõe sobre a
proteção e a conservação das águas subterrâneas de domínio do
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Estado. (CTI4.P15.)
99 - Maior divulgação do Fundo de Recuperação, Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro.
(CTI4.P18.)

100 - Escolha de pessoal técnico capacitado para ocupar as
câmaras técnicas dos comitês de bacias hidrográficas. (CTI4.P21.)

101 - Criação, pelo Sisema, de uma área voltada para auxiliar as
prefeituras municipais, prestando mais informações sobre os passivos
ambientais e temas afins. (CTI4.P23.)

102 - Criação de lei específica sobre valorização de grutas, com
vistas à sustentabilidade na mineração. (Divinópolis, G1.12.)

103 - Acréscimo, ao final da proposta 12 da CTI 4, dos termos “e da
extração de areia e argilas”. (Divinópolis, G1.19.)

104 - Implantação, na cidade de Divinópolis, de um centro de
pesquisas ambientais voltado para o setor, nos moldes da proposta do
projeto Centelis – Centro Tecnológico de Laboratórios Inteligentes.
(Divinópolis, G1.2.)

105 - Criação de consórcios intermunicipais para aterros de resíduos
sólidos industriais. (Divinópolis, G1.4.)

106 - Criação, pelo governo, do Programa Minera Fácil, que
concentraria todas as fases para o funcionamento de uma mineração,
com vistas a minimizar o contato do empreendedor com os diversos
órgãos públicos envolvidos na mineração. O Minera Fácil faria as
vezes de um “despachante”, enviando processos para os devidos
órgãos e fazendo o seu controle quanto a prazos e resultados, além
de publicar relatórios qualitativos e quantitativos a respeito desses
processos, buscando eficiência e transparência. O Programa
procuraria firmar convênios com os diversos órgãos federais,
estaduais e até municipais envolvidos nesses processos. (Divinópolis,
G2.26.)

107 - Criação de empresas-âncora para produção de ferro-gusa,
desenvolvendo-se estudos para utilização de gusa líquido pelas
empresas, sendo o excesso utilizado pelas empresas-âncora.
(Divinópolis, G2.31.)

108 - Reativação da unidade de beneficiamento de feldspato
implantada em Governador Valadares pela antiga Metamig, hoje
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pertencente à Codemig, com a finalidade de fomentar os garimpos da
região. (Governador Valadares, G1.13.)

109 - Melhoria da interlocução entre o poder público e o setor de
mineração na região de Governador Valadares. (Governador
Valadares, G1.15.)

110 - Fomento de parcerias com entidades não governamentais
para atuação em questões relacionadas ao meio ambiente.
(Governador Valadares, G1.21.)

111 - Aparelhamento do DNPM de Governador Valadares com
equipamentos, materiais e pessoal, para que possa atender melhor à
região. (Governador Valadares, G1.4.)

112 - Criação de mecanismos que garantam a adequação dos
projetos de educação ambiental implementados pelas empresas às
diretrizes e princípios da Lei Federal de Educação Ambiental. (Itabira,
G1.10.)

113 - Obrigatoriedade da participação, nas reuniões do Copam para
deliberar sobre qualquer empreendimento, de representante do
Município onde este se localizar ou do Presidente do Codema, que
terão direito a voto. (Itabira, G1.5.)

114 - Inclusão do setor de fundição entre os beneficiários dos
incentivos à cadeia automotiva. (Itaúna, G2.11.)

115 - Aumento da disponibilidade e acessibilidade de linhas de
crédito de bancos de desenvolvimento para investimento e capital de
giro, com prazos e juros similares aos utilizados por competidores
internacionais e direcionadas a empresas industriais de pequeno e
médio portes. (Itaúna, G2.4.)

116 - Aumento da oferta de energia elétrica, por meio de
investimento em infra-estrutura de distribuição, no intuito de favorecer
a expansão e a instalação de novos empreendimentos da indústria de
fundição, em especial nos Municípios de Itaúna, Cláudio, Itatiaiuçu,
Pará de Minas, Itaguara e Carmo da Mata. (Itaúna, G2.7.)

117 - Operacionalização da mineração de bauxita na Zona da Mata,
cumprindo-se rigorosamente a legislação ambiental e investindo-se na
indústria de beneficiamento (produção do alumínio) e em projetos
sociais na região, ouvida e respeitada a sociedade civil, à qual caberá
também fiscalizar o processo de transformação em questão. (Muriaé,
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G1.1.)
118 - Criação de um plano concreto e eficiente de turismo para a

região da Serra do Brigadeiro, garantindo-se apoio financeiro ao
Circuito Turístico Serra do Brigadeiro, para a implementação do plano
e o fomento do turismo na região. (Muriaé, G1.11.)

119 - Revisão, por parte do movimento socioambiental, de sua
posição de defesa da “agricultura familiar”, que não passa de
agricultura de subsistência. (Muriaé, G1.22.)

120 - Criação de políticas estaduais que beneficiem a pequena
agricultura familiar, com dotações financeiras para a região onde ela é
praticada. (Muriaé, G1.25.)

121 - Consideração da agricultura familiar diversificada como
principal eixo de desenvolvimento econômico, social, ambiental,
cultural e político do Estado e, em especial, da Zona da Mata. (Muriaé,
G1.26.)

122 - Valorização do saber local associado aos recursos genéticos
do patrimônio natural e avaliação da possibilidade da utilização desse
saber em pesquisas, na fitoterapia do SUS e da indústria
farmacêutica, no Brasil, e na geração de emprego e renda. (Muriaé,
G1.27.)

123 - Constituição de uma comissão regional tripartite, presidida
pela ALMG (que não terá direito a voto), composta de um
representante do poder público, um representante da sociedade civil e
um representante da mineradora, eleitos em reuniões ou comissões
das entidades de classe (poder público de Município, Estado, União;
organizações da sociedade civil), para deliberar conclusivamente
sobre questões minerárias. (Muriaé, G1.33.)

124 - Estudo das reservas florestais que ainda restam na região do
manancial do Paraíba do Sul e do Rio Doce e preservação de todas
as matas, nascentes, ribeirões e rios da região. (Muriaé, G1.7.)

125 - Aprovação, pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de
projeto de lei nos moldes da Lei Municipal nº 2.645, de 21/12/2007, de
Itabirito, que regulamenta a competência do Município para
acompanhar, registrar e fiscalizar a exploração dos recursos minerais
em seu território. (Muriaé, G2.38.)

126 - Criação de fóruns permanentes de debate entre os municípios
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mineradores, como instrumento do fortalecimento destes. (Muriaé,
G2.40.)

127 - Criação de lei específica que garanta a participação dos
Conselhos Municipais nos processos de licenciamento. (Poços de
Caldas, G1.9.)

128 - Obrigatoriedade da divulgação anual, para a sociedade, do
valor econômico dos impostos sobre minerais explorados. (Poços de
Caldas, G2.26.)

129 - Acesso livre aos resultados das auditorias internas e externas
conduzidas nas minas e divulgação ampla para a comunidade.
(Paracatu, G1.9.)

130 - Contratação, por concurso público, de agentes fiscais da
produção mineral, observando a necessidade de capacitação técnica
e remuneração compatíveis com o cargo, com o objetivo de efetivar a
legislação. (Paracatu, G2.15.)

131 - Encaminhamento de moção ao Congresso Nacional para que
realize um seminário nos moldes do “Minas de Minas”, para se discutir
o tema “Meio ambiente, mineração e sociedade”, ensejando a
reestruturação da política minerária da União. (Paracatu, G2.19.)

132 - Implantação do turismo sustentável, em moldes semelhantes
aos adotados no Pantanal Mato-Grossense (Bonito), onde o
proprietário protege e explora o turismo, seguindo rigidamente as leis
ambientais e submetendo-se a fiscalização, e/ou criação de opções
como a de museus para alocarem patrimônios públicos, como pinturas
rupestres e outros materiais arqueológicos. (Sete Lagoas, G1.12.)

133 - Elaboração conjunta, pelos Municípios cuja principal atividade
econômica seja a minerária, de opções socioeconômicas para quando
as reservas minerais atingirem a fase de exaustão. (Sete Lagoas,
G1.8.)

134 - Gerenciamento, pelo Estado, das questões arqueológicas,
respeitando diretrizes federais (exemplo: uso de APP – federal – hoje
sob gerência do Estado). (Sete Lagoas, G2.28.)

135 - Estímulo à realização de processos de licenciamento
ambiental pelas prefeituras municipais, por meio de apoio
organizacional e financeiro, e regulamentação de consórcios
municipais para manutenção de estrutura técnico-administrativa para
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licenciamento e fiscalização ambiental. (Sete Lagoas, G2.39.)
136 - Capacitação dos agentes exploradores e produtivos dos

garimpos de pedras preciosas e extração de granito e fiscalização
mais eficiente dessas atividades. (Teófilo Otôni, G1.10.)

137 - Investimento na promoção social da família do garimpeiro,
através da implantação de atividades que garantam a sua
“sustentabilidade” econômica e moral, tendo como linha geral o
desenvolvimento do turismo, ainda incipiente na região, e como ações
interligadas a implantação de oficinas de artesanato mineral e outras.
(Teófilo Otôni, G1.3.)

138 - Criação de uma unidade educacional para orientar e educar
toda a classe minerária, estabelecendo-se um período de carência
(quatro a cinco anos), com ações (visitas) voltadas para orientação,
após o qual se passaria à penalização com notificação, multas e
outras punições. (Teófilo Otôni, G1.6.)

139 - Criação de programa, a exemplo do programa do Igam Água –
Faça o Uso Legal, de cadastramento dos pontos de extração mineral
(garimpos, por exemplo), a fim de se obterem dados concretos sobre
os empreendimentos legais e os “clandestinos”. (Teófilo Otôni, G1.8.)

140 - Criação, nas prefeituras municipais da região, de secretaria
(ou setor) de mineração. (Teófilo Otôni, G2.11.)

141 - Criação, em Teófilo Otôni, de centro gemológico de gemas de
cor, transformando-se o Centro de Ensino Profissionalizante em um
centro de excelência no setor, em nível nacional. (Teófilo Otôni,
G2.12.)

142 - Disponibilização, para o setor, de técnicos e recursos para
custeio da organização; desenvolvimento da política educacional do
setor, por meio de convênios com ONGs ou com Poderes municipais.
(Teófilo Otôni, G2.13.)

143 - Elaboração de um pacto de organização do setor, com ações
de planejamento e organização da mineração. (Teófilo Otôni G2.14)

144 - Elaboração de política de financiamento em que gemas e
titularidade mineral validem as garantias reais. (Teófilo Otôni G2.16)

Grupo 3
Gestão Ambiental da Mineração

Fiscalização
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145 - Melhoria da fiscalização ambiental de empreendimentos
minerários nos seguintes aspectos:

a) monitoramento das áreas de trabalho, áreas impactadas, do
transporte de minério e de efluentes tóxicos, com participação de
representantes da sociedade civil, inclusive sindicatos de
trabalhadores, e divulgação para a população local;

b) acompanhamento de barragens de rejeito;
c) capacitação de fiscais ambientais, inclusive da Polícia Ambiental,

quanto à legislação e às questões técnicas, priorizando a orientação
em detrimento da punição, inclusive nas áreas de garimpo;

d) repressão à mineração clandestina;
e) regionalização dos órgãos fiscalizadores, dotando-os de melhor

infra-estrutura e de pessoal;
f) aplicação efetiva da NR 22, que dispõe sobre segurança e saúde

ocupacional na mineração;
g) atuação conjunta de fiscais dos três entes federativos.
(Muriaé G1.21, G1.18, G1.6, G1.19, Araxá G2.33, G1.6, G2.34, CTI-

4.P10, P13, Divinópolis G1.13, Poços de Caldas G1.15, G2.30, G2.39,
Paracatu G1.8, G2.13, G2.26; Sete Lagoas G2.36, G2.24A, Teófilo
Otôni G1.4, Congonhas G1.8, Governador Valadares G1.3, CTI-2.P4)

146 - Criação de mecanismos para fiscalização de geração de
CFEM, observando-se:

a) auditoria de controle de extração mineral, em especial nas
empresas que fazem exportação;

b) concurso para contratação de agentes fiscais da produção
mineral com remuneração e capacitação adequadas.

(Araxá G2.38, Itabira G2.25, Itabira G2.26)
147 - Fiscalização, pela Assembléia Legislativa, da divulgação e da

participação popular nos comitês de bacia hidrográfica e nos
processos de desapropriação e licenciamento ambiental. (Congonhas
G1.34)

148 - Aplicação e fiscalização, por parte dos Municípios, nas casas
tombadas da zona rural, das resoluções debatidas para mineração
relativas a área, água, nascente, corredor, plantas, objetos. (Poços de
Caldas G2.24)

149 - Obrigatoriedade de envio imediato de todas as informações de
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projetos de mineração submetidos ao DNPM, para os Municípios
afetados pelo empreendimento. (Paracatu G1.1)

150 - Instalação, por parte da União, dos Estados e Municípios, de
comissão permanente, paritária, composta por membros do setor
público, do setor produtivo e da sociedade civil, para fiscalização da
atividade minerária, da arrecadação e destinação dos recursos dela
advindos, transformando-os em orçamento participativo, respeitadas
as destinações legalmente previstas. (Paracatu G2.24)

151 - Utilização efetiva dos trabalhos, plano de lavra e plano de
controle de impacto ambiental apresentados ao DNPM como
instrumentos de planejamento da mina para as substâncias de
consumo imediato na construção civil. (Sete Lagoas G1.3)

Licenciamento Ambiental
152 - Reformulação imediata, pelo Sisema, do instrumento audiência

pública, garantindo-se que esta seja amplamente divulgada nos meios
de comunicação do Município diretamente afetado pelo
empreendimento. (Araxá G1.7)

153 - Obrigatoriedade de apresentação, pelo empreendimento
minerário que afete área de comunidade remanescente de
quilombolas, de anuência da Fundação Cultural Palmares ou
conselhos municipais, por ocasião do protocolo da solicitação de
Licença Prévia (LP) ao órgão ambiental competente. (CTI-1.P5, Itabira
G1.7)

154 - Cumprimento, por parte dos órgãos do Sisema e do DNPM,
dos prazos para análise e emissão de pareceres nos processos. (CTI-
4.P2, Araxá G1.10)

155 - Divulgação, não só no jornal estadual ou regional mas também
na mídia local e regional, das audiências públicas para a instalação de
empreendimentos ou expansão da lavra. (Paracatu G2.25)

156 - Revisão imediata da Deliberação Normativa Copam n° 12, de
1994, prevendo-se participação mais efetiva das comunidades
afetadas no processo de tomada de decisão quanto ao licenciamento
dos projetos por meio de:

a) participação obrigatória dos Conselheiros do Copam (pelo menos
com a maioria regimental) da Unidade Regional em cuja área de
jurisdição se pretende desenvolver a atividade ou projeto;
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b) realização das audiências públicas somente após a solicitação e a
apresentação de possíveis informações complementares aos estudos
ambientais apresentados para o licenciamento ambiental do projeto;

c) modificação do rito procedimental, prevendo participação
continuada de todos os presentes durante a audiência, incluindo uma
etapa mais ampliada de debates com perguntas e respostas diretas,
com a participação dos técnicos da Supram responsáveis pela análise
do projeto;

d) ampla divulgação, em toda a cidade, da audiência pública, que
deverá contar com a presença obrigatória das autoridades locais e de
pelo menos um membro do Copam, mesmo nas cidades muito
pequenas;

e) realização de audiências com periodicidade trimestral para
análise das perdas e ganhos da comunidade e de todo o Município.

(CTI-1.P3, CTI-1.P7, Muriaé G1.3, Araxá G1.2, Itabira G1.8)
158 - Acréscimo, na proposta 5 da CTI 1, do seguinte trecho:

“Mapeamento das regiões onde houve ou há comunidades
quilombolas, respeitando-se a questão cultural e étnica e
transformando-se essas regiões em sítios arqueológicos e impróprios
para mineração.” (Araxá G1.4)

159 - Ampliação da proposta 8 da CTI 1, abrangendo também um
estudo de áreas histórico-culturais, de forma a não haver perdas nem
para a população nem para a empresa, e mapeamento dos
empreendimentos, de modo a torná-los conhecidos em âmbito
nacional. (Araxá G1.8)

160 - Participação efetiva do Município no processo de
licenciamento ambiental de atividades minerárias no que diz respeito,
principalmente, às medidas compensatórias, que são definidas pela
Câmara de Biodiversidade do IEF, muitas vezes sem consulta ao
Município. (Congonhas G1.12)

161 - Criação, pelos órgãos públicos, de mecanismos que dêem
maior transparência aos processos de licenciamento de
empreendimentos, considerando os impactos gerados pelo artifício da
fragmentação dos projetos em módulos para futuras expansões, a
proximidade de outros empreendimentos na região e seus efeitos
sobre a qualidade de vida das populações do entorno. (Congonhas
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G1.13)
162 - Garantia de que as atividades de lavras, beneficiamento e

produção mineral e metalúrgica não prejudiquem, mas, ao contrário,
fomentem a conservação e a recuperação do patrimônio social,
ambiental, turístico e cultural de toda a região do entorno das lavras.
(Congonhas G1.15)

163 - Inclusão, como pré-requisito do processo de licenciamento, da
aquisição da produção hortifrutigranjeira regional, como política de
recuperação social. (Congonhas G1.33)

164 - Ampla divulgação prévia, por parte das autoridades
governamentais, com realização, inclusive, de audiência pública, de
toda e qualquer atividade minerária no Estado de Minas Gerais, para
que se possa debater o assunto, por Município, de forma democrática.
(Congonhas G1.5)

165 - Divulgação prévia dos projetos de mineração que provocam
impacto nos Municípios, de forma a possibilitar a organização e ação
das cidades mineradoras de forma a interferir nas decisões dos
projetos. (Congonhas G1.6)

166 - Coerência entre o prazo para regularização do Formulário de
Orientação Básica Integrado - Fobi, que varia de 90 a 180 dias, e o da
vistoria, que é de 360 dias. (CTI-4.P11)

167 - Emissão da Autorização para Exploração Florestal - Apef -
com prazo de validade, de acordo com a vida útil da explotação
mineral licenciada. (CTI-4.P16)

168 - Utilização da Apef como pré-requisito do licenciamento
ambiental unicamente para casos de supressão de vegetação nativa.
(CTI-4.P17)

169 - Maior padronização nos órgãos ambientais, evitando-se as
constantes informações desarticuladas, algumas das quais fogem aos
preceitos da Deliberação Normativa Copam nº 74, de 2004. (CTI-
4.P19)

170 - Vinculação da concessão de licença prévia para as atividades
de mineração no Estado de Minas Gerais à aprovação, pelo Conselho
Estadual de Cultura, do estudo prévio de impacto cultural, a ser
elaborado pelo empreendedor, segundo termo de referência fornecido
pelo Iepha, que procederia à análise das avaliações constantes desse
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estudo para subsidiar o Conselho Estadual de Cultura em suas
deliberações. (CTI-1.P2)

171 - Eliminação de processos junto ao IEF nos casos em que não
houver desmatamento de vegetação nativa, cabendo à Supram
solicitar parecer daquele órgão, se julgar necessário. (CTI-4.P20)

172 - Estabelecimento de prazo para realização, pelo IEF, da vistoria
da reserva legal e maior rigor no cumprimento desse prazo, de forma
a agilizar o licenciamento ambiental. (CTI-4.P6)

173 - Estabelecimento da obrigatoriedade de estudo de viabilidade
ambiental dos empreendimentos, como condição para se iniciar
processo de licenciamento. (CTI-1.P8)

174 - Estabelecimento de procedimentos de autorização de outorgas
e de licenciamento ambiental para empreendimentos de baixo
potencial poluidor, baseados nas informações prestadas pelo
responsável técnico legalmente habilitado. (Divinópolis G1.10)

175 - Vedação da concessão de licença “ad referendum” para
atividades minerárias, dentro do prazo regimental de análise
ambiental. (Divinópolis G1.11)

176 - Estabelecimento de mecanismo específico para assegurar a
fiscalização e aprovação das barragens de rejeitos. (Divinópolis
G1.17)

177 - Inclusão do Ibama no convênio técnico, juntamente com o
DNPM. (Divinópolis G1.20)

178 - Manutenção, pelo IEF, da exigência de Apef também para
vegetação exótica, mas com procedimento diferenciado. (Divinópolis
G1.22B)

179 - Exigência de maior rigor técnico nos projetos de construção de
barragens. (Divinópolis G1.3)

180 - Supressão da proposta 8 da CTI 1: "Estabelecimento da
obrigatoriedade de estudo de viabilidade ambiental dos
empreendimentos, como condição para iniciar processo de
licenciamento." (Divinópolis G1.6)

181 - Revisão dos critérios adotados para a realização de audiências
públicas na fase de licenciamento ambiental, de forma a torná-las
mais transparentes e democráticas, e revisão de conceitos para
melhor educação do ser humano. (Divinópolis G1.8)
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182 - Obrigatoriedade de realização de audiência pública nos
processos de licenciamento de todo empreendimento de médio e
grande porte na mineração. (Divinópolis G1.9)

183 - Estudo, caso a caso, dos processos de licenciamento mineral,
em função da complexidade de cada ecossistema, e cumprimento, por
parte dos órgãos responsáveis pela aprovação, dos prazos
regulamentares de análise e julgamento. (Divinópolis G2.34)

184 - Criação de um grupo de discussão para debater a
flexibilização das leis ambientais relativas ao garimpo, estabelecendo-
se tratamento diferenciado para o garimpo e a mineração de grande
porte. (Governador Valadares G1.1)

185 - Implementação de procedimentos administrativos e técnicos
com o objetivo de simplificar e reduzir os prazos para a emissão de
títulos minerários e de licenciamento ambiental. (Governador
Valadares G1.10)

186 - Padronização dos procedimentos de licenciamento no que
tange à apresentação de documentos. (Governador Valadares G1.11)

187 - Cumprimento, por parte das Suprams e DNPM, dos prazos de
análise dos processos e emissão de pareceres. (Governador
Valadares G1.12)

188 - Inserção dos mineradores no debate sobre as propostas de
alterações da DN-074/2004. (Governador Valadares G1.19)

189 - Aperfeiçoamento e integração do sistema de informações dos
órgãos ambientais do Estado. (Governador Valadares G1.20)

190 - Modificação da legislação ambiental com vistas à simplificação
do processo de licenciamento de garimpos. (Governador Valadares
G2.22)

191 - Criação de parceria entre os órgãos Sindijóias, DNPM, Fiemg,
Meio Ambiente e governo do Estado para unificar o processo das leis
ambientais, facilitando o lado operacional do minerador. (Governador
Valadares G2.26)

192 - Modificação da proposta 2 da CTI 1, prevendo-se participação
efetiva dos Conselhos Municipais de Cultura nas avaliações e
deliberação final sobre o processo de concessão de licença, de forma
a evitar o acúmulo de funções para o Conselho Estadual, que não
teria condições de atender 853 Municípios. (Itabira G1.2)
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193 - Apresentação, pelo empreendedor, por ocasião da audiência
pública, dos estudos sobre impactos e medidas socioambientais das
atividades e projetos, em linguagem clara, objetiva e acessível à
comunidade. (Itabira G1.3)

194 - Fortalecimento das entidades municipais (Codemas) e
capacitação de seus membros, com vistas à sua participação mais
efetiva nas audiências públicas previstas no processo de
licenciamento ambiental. (Itabira G1.4)

195 - Vinculação da concessão de licença prévia à sua aprovação
pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.
(Itabira G2.15)

196 - Fixação de um prazo máximo de 60 dias para os órgãos
estaduais e municipais liberarem áreas para depósitos de estéril ou
lavra, para evitar restrição de investimentos e de geração de
empregos. (Itabira G2.18)

197 - Estabelecimento de procedimentos diferenciados para as
atividades minerárias de pequenos empreendimentos que não
causem graves impactos ambientais e sociais. (Itabira G2.30)

198 - Apresentação, em caso de exploração minerária que
demandar o rebaixamento do lençol freático, de estudo hidrogeológico
com análise do impacto nas nascentes, principalmente naquelas que
garantem o abastecimento público, cabendo ao Comitê de Bacia
Hidrográfica aprovar ou não o rebaixamento. (Itabira G2.33)

199 - Obrigatoriedade de realização de audiência pública, com
caráter deliberativo, para todo e qualquer empreendimento
impactante, independentemente de solicitação de entidade ou de
cidadão. (Muriaé G1.15)

200 - Obrigatoriedade, para fins de liberação de qualquer licença
ambiental, de elaboração de novos estudos ambientais caso tenham
sido realizados há mais de cinco anos. (Muriaé G1.28)

201 - Levantamento quantitativo e qualitativo de todos os aspectos
ecológicos que envolvem a área a ser afetada pelo empreendimento
minerário, além do levantamento econômico (preço da água, vegetais,
da fauna em geral), comparando-os com os valores recebidos por
hectare de minério extraído e com os valores repassados para a
comunidade e entidades envolvidas na retirada do metal. (Muriaé
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G1.30)
202 - Consideração, nos estudos exigidos dos empreendimentos,

das características do meio ambiente, da economia e da cultura
locais, e não apenas das vantagens econômicas. (Muriaé G1.35)

203 - Realização de encontro socioeconômico e ambiental para
conscientização e esclarecimento. (Muriaé G1.5)

204 - Obrigatoriedade, em caso de desmate (supressão de
vegetação nativa), do resgate de epífitas (orquídeas e bromélias) e de
plântulos de espécies arbóreas (levadas para viveiro para formação
de mudas), destinando-se as epífitas ao enriquecimento de outras
florestas nativas ou em recuperação e utilizando-se as mudas na
recuperação da área lavrada, ou em áreas de medida compensatória.
(Poços de Caldas G2.21)

205 - Proibição do uso de gramíneas exóticas e garantia de uso
exclusivo de espécies nativas na recuperação de locais onde foi
suprimida vegetação florestal nativa para mineração de bauxita ou
lavra semelhante. (Poços de Caldas G2.22)

206 - Criação de legislação que disponha sobre a reutilização de
plantas de pequeno porte, como orquídeas, bromélias, musgos e
samambaias nos processos de replantio de espécies nativas
empreendidos por mineradoras, utilizando-se, em sua coleta e
posterior replantio, os clubes amadores de cultivo dessas plantas.
(Poços de Caldas G2.23)

207 - Adoção, pelo Sisema, em processos de licenciamento
ambiental, do Parecer Proge nº 145/2006-CCE-JMO, que estabelece a
uniformização da atuação do DNPM, em âmbito nacional, para
atividade de mineração em Unidades de Conservação, de forma a
evitar litígios judiciais. (Poços de Caldas G2.25)

208 - Expedição, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, da
certidão de localização necessária para a abertura do processo de
licenciamento. (Poços de Caldas G2.36)

209 - Revisão técnica dos termos de referência para licenciamento,
incluindo, entre outras, a análise energética de sustentabilidade dos
projetos como condição para análise, aprovação, monitoramento e
acompanhamento de projetos de exploração minerária. (Paracatu
G1.4)
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210 - Revisão dos procedimentos previstos no licenciamento
ambiental da atividade minerária, fortalecendo o acompanhamento
das etapas de operação e de descomissionamento, para garantir o
compromisso do empreendedor com a recuperação da área minerada
ou a definição do uso futuro, com participação da comunidade
diretamente afetada. (Sete Lagoas G1.19)

211 - Adoção, na classificação do porte do empreendimento, de
parâmetros como o tipo de atividade minerária e a posição da
empresa (“ranking”) no setor, evitando-se uma classificação
diferenciada e equivocada que nivele empresas, por exemplo, de
ardósias com grandes siderúrgicas e mineradoras. (Sete Lagoas
G1.2)

212 - Tratamento diferenciado para as empresas, de acordo com
seu porte, potencial poluidor e faturamento. (Sete Lagoas G1.21)

213 - Obrigatoriedade, para as atividades passíveis de autorização
ambiental de funcionamento, de apresentação de projeto de
regularização conforme as normas legais de controle ambiental, com
cronograma de execução e prazo de até 12 meses, após a aprovação,
para comprovar a implantação das medidas apresentadas. (Sete
Lagoas G1.9)

214 - Adoção de mecanismos legais factíveis, observadas as
características culturais, sociais e econômicas das diversas regiões do
Estado, para o licenciamento simplificado para mineração. (Sete
Lagoas G2.24B)

215 - Estruturação adequada dos órgãos responsáveis pelas
concessões das AAFs e licenças ambientais, para que haja
fiscalização prévia às concessões e não ocorra a autorização
ambiental de funcionamento somente com base nas informações
prestadas pelo empreendedor, que na maioria das vezes não são
verdadeiras. (Sete Lagoas G2.25)

216 - Limitação das autorizações de funcionamento para atividades
de extração mineral. (Sete Lagoas G2.38)

Meio Ambiente
217 - Observância, nos casos de reflorestamento, além da distância

mínima de 150m entre a nascente e as áreas a serem reflorestadas,
bem como suas margens, de:
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a) diferenças de características entre os solos de veredas e
nascentes – e não somente o espaçamento do curso das águas –,
através de estudos especializados sobre o solo daqueles locais;

b) imperfeições no curso natural do terreno e adaptação de áreas
complexas, com o uso das técnicas de definição de qualidades dos
solos. (Araxá G1.14)

218 - Delimitação, imediatamente após a aprovação da proposta
neste Seminário Legislativo, dos perímetros de tombamento dos
monumentos naturais constantes do art. 84 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição do Estado de
Minas Gerais, em cumprimento do disposto no § 1º do referido
dispositivo. (Araxá G1.1, CTI-1.P1)

219 - Criação de mecanismos formais que garantam a
sustentabilidade hídrica nas regiões mineradoras, por meio de
obrigatoriedade de investimento de empresas de extração mineral na
proteção e revitalização dos recursos hídricos e ampla revisão da
legislação ambiental do Estado, com participação da sociedade
organizada. (Congonhas G1.14, Poços de Caldas G2.31, Itabira
G1.11)

220 - Ampliação do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, incluindo a
Serra das Aranhas (4.000ha), no Município de Rosário da Limeira, e
preservação efetiva do seu entorno. (Muriaé G1.9, G1.10)

221 - Mudança de redação da proposta 6 da CTI 2 para: "Revisão
das restrições estabelecidas pelo Estado em matéria ambiental e da
utilização, pelo Estado, de institutos de direito administrativo na busca
da proteção do meio ambiente." (Itabira G2.29)

222 - Estabelecimento de regras que responsabilizem as empresas
de ressarcir integralmente os prejuízos causados aos atingidos pelo
empreendimento e que incentivem a reciclagem de resíduos gerados
na mineração. (Itabira G2.17, Muriaé G1.23, Sete Lagoas G1.20)

223 - Estabelecimento de caução ambiental, ou de fundo de
fechamento de mina depositado em juízo, para o descomissionamento
das atividades minerárias, reabilitação da área degradada, reparação
de danos decorrentes de acidentes ambientais e para garantir o
abastecimento de água para as comunidades próximas a
empreendimentos minerários que promovam rebaixamento de lençol
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freático. (Congonhas G1.11, Poços de Caldas G1.8, Paracatu G1.2)
224 - Exigência de averbação de reserva legal em área de pesquisa

ou extração mineral, quando o minerador não é o superficiário, como
condicionante apenas para a Licenca de Operação, e padronização de
procedimentos para a efetivação da averbação, em especial em
propriedade de até 30ha. (CTI-4.P9, CTI-4.P22, Sete Lagoas G1.17)

225 - Obrigatoriedade de instalação, pela empresa de exploração
mineral, de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar em
áreas urbanas, e equiparação da importância do indicador ambiental
“qualidade do ar” ao de “qualidade da água”. (Poços de Caldas G2.18,
Congonhas G1.16B)

226 - Ampliação e descentralização do número das Suprams no
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. (Araxá G1.16)

227 - Supressão da proposta 22 da CTI 4. (Araxá G1.22)
228 - Validação dos levantamentos ambientais realizados pelas

empresas somente mediante comprovação de que esses
levantamentos foram acompanhados por Diretores sindicais ou por
técnicos indicados pelas entidades sindicais. (Araxá G2.32)

229 - Substituição da proposta 9 da CTI 2 pela seguinte: “Criação de
mecanismos de responsabilização social, ambiental e estrutural para
empresas mineradoras, nas cidades impactadas ambiental e
socialmente”. (Congonhas G2.43)

230 - Observância, nos casos de reflorestamento, além da distância
mínima de 100m (cem metros) entre a nascente e as áreas a serem
reflorestadas, bem como suas margens, de:

a) diferenças de características entre os solos de veredas e
nascentes – e não somente o espaçamento do curso das águas –,
mediante estudos especializados sobre o solo daqueles locais;

b) imperfeições no curso natural do terreno e adaptação de áreas
complexas, com o uso das técnicas de definição de qualidades dos
solos. (CTI-4.P14)

231 - Revisão das restrições estabelecidas pelo Estado em matéria
ambiental e da utilização, pelo Estado, de institutos de direito
administrativo na busca da proteção do meio ambiente, eliminando-se
entraves para atividades econômicas e minerárias. (CTI-2.P6)

232 - Inclusão, pela Supram-ASF, da cidade de Formiga, na área de
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patrimônio cárstico. (Divinópolis G1.1)
233 - Criação de padrões para construção de depósito de rejeito de

fundição para o Centro-Oeste de Minas. (Divinópolis G2.30)
234 - Acréscimo, ao final da proposta 1 da CTI 1, de: “e de áreas

tombadas como monumentos naturais não inclusas no art. 84 do
ADCT (Ex.: Serra do Espinhaço, na região do Distrito do Tabuleiro,
Município de Itabira); levantamento de outras áreas ambientais a
serem tombadas e mais agilidade na sua delimitação”. (Itabira G1.1)

235 - Inclusão, na proposta 9 da CTI 4, das APPs nas áreas de
reserva legal, para fins de averbação dessas áreas para propriedades
com até 100 ha. (Itaúna G1.3)

236 - Instituição de nova resolução, pelo Conama, e, por
conseqüência, de deliberação normativa do Copam, para classificação
dos padrões de qualidade das águas, levando em consideração as
características microrregionais mineralógicas (de acordo com o
“background”). (Itaúna G2.13)

237 - Criação de lei que obrigue os fabricantes e fornecedores a
recolherem os pneus inservíveis, como já está previsto em resolução
do Conama. (Itaúna G2.14)

238 - Tombamento da Serra do Brigadeiro e delimitação de seu
perímetro, a exemplo do disposto no art. 84 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição do Estado de
Minas Gerais. (Muriaé G1.14)

239 - Revisão e discussão, pela Assembléia Legislativa, da
legislação e das políticas ambientais, com participação da sociedade.
(Poços de Caldas G1.7)

240 - Garantia da prerrogativa dos Municípios de indicar métodos e
institutos de pesquisa científica e tecnológica e de contratar os
serviços desses institutos para auditoria ou análises técnicas e
científicas das minas, correndo os custos dos estudos e análises por
conta da mineradora. (Paracatu G1.5)

241 - Alteração na legislação ambiental estadual (Lei nº 15.972, de
2006, e Decreto nº 44.309, de 2006), a fim de ampliar o rol de
infrações puníveis com a penalidade de advertência, levando-se em
consideração a tipologia e a gravidade da infração. (Paracatu G2.10)

242 - Definição de regras claras de convivência dos patrimônios
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ambientais com a propriedade do bem natural. (Sete Lagoas G1.13)
243 - Classificação das plantações de eucalipto e pínus como

“cultivo” e do replantio de mata nativa como “reflorestamento”, para
tornar os processos ambientalmente corretos. (Sete Lagoas G1.7)

244 - Alteração do Decreto nº 20.5970, de 1980, que regula a
criação da Área de Proteção Especial, por estar em conflito com o
Decreto nº 98.881, de 1989, que cria a APA Carste Lagoa Santa.
(Sete Lagoas G2.26)

Outorga
245 - Estabelecimento de normas menos rígidas para a outorga em

Minas Gerais por meio da revisão do critério adotado no Estado para
concessão de outorga de uso de água - vazão máxima outorgável de
30% do índice Q7-10 – de modo a permitir o consumo de nossas
águas pelo próprio Estado. (CTI-4.P7, Itabira G1.13)

246 - Manutenção do critério adotado no Estado para concessão de
outorga de uso de água - vazão máxima outorgável de 30% do índice
Q7-10 e sugestão aos demais Estados da União para que adotem o
mesmo critério. (Divinópolis G1.21, Araxá G1.12)

247 - Exclusão da proposta 7 da CTI 4: “Estabelecimento de normas
menos rígidas para a outorga em Minas Gerais”. (Itaúna G1.2,
Congonhas G1.1)

248 - Substituição da proposta 7 da CTI 4 pela que se segue:
“Obrigatoriedade, por parte da empresa mineradora que usa água do
subsolo ou nascente ou rios, de devolver aos rios e córregos a
porcentagem equivalente de água tratada, recuperando as nascentes
degradadas.” (Araxá G1.11)

Regulamento
249 - Instalação de comissão de representação tripartite e igualitária

do seminário “Minas de Minas” para acompanhar o encaminhamento
das propostas aprovadas. (Paracatu G2.11, Sete Lagoas G2.35)

* -  A tabela referente ao Anexo 2 - Propostas Originais das
Comissões Técnicas Interinstitucionais - CTIs - e dos Encontros
Regionais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.6.2008.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Muito obrigado!
Palavras do Sr. Presidente

O documento que recebi como resultado deste profícuo trabalho,
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tenho certeza, sintetiza simbolicamente todos os minerais que
compõem o rico solo das nossas Gerais, aqui lapidados e trabalhados.
Por último, este documento, numa visão simbólica, representa o
produto final dos nossos minerais. Naturalmente, um trabalho dessa
envergadura só poderá ser feito de maneira plural e democrática, com
a participação mais ativa de todos os segmentos da sociedade,
fundamentalmente com o desejo brotado no seio desta Casa, a Casa
do povo.

Inicio enaltecendo a importância da proposta formulada pelos
parlamentares que compõem esta Casa, posteriormente pela adesão
de todos os segmentos da área minerária, importante área do nosso
Estado. Todos aqui a conhecem, e não custa ressaltar que representa
mais de 30% do nosso PIB. A presença dos senhores e das senhoras,
o conhecimento de cada um e a contribuição externada é que, por
último, se traduzem em propostas concretas.

Queremos também ressaltar a dedicação e a aplicação de todos nas
reuniões plenárias e, de maneira particular, nos grupos de trabalho
que foram constituídos. Na pessoa dos coordenadores desses grupos,
quero estender os nossos agradecimentos aos que se dedicaram a
desenvolver esse trabalho. Começaria pelo companheiro Deputado
Domingos Sávio, pela Priscila Ramos Netto Viana, pela Maria do
Carmo Brito e Silva e pelo José Nelson de Almeida Machado, que
certamente souberam coordenar e conduzir muito bem os nossos
trabalhos.

Por último, gostaria de sinalizar e registrar o agradecimento a essa
competente e valiosa equipe técnica da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, sem a qual não teríamos sequer dado o primeiro passo.
Certamente esta data ficará marcada na história do nosso Estado
porque, por meio da comissão que foi aqui nominada e constituída,
faremos valer a vontade externada democraticamente nesta Casa por
todos aqueles que deram a sua contribuição inestimável a Minas
Gerais e ao Brasil.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 18/6/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
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Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - Tiago Ulisses - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlos
Pimenta - Deiró Marra - Délio Malheiros - Durval Ângelo - Elmiro
Nascimento - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco -
Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Paulo Cesar -
Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9 horas, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada.

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

2.110/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a instituição Obras
Sociais São Jorge, 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 este colegiado
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.110/2008 pretende declarar de utilidade pública

a instituição Obras Sociais São Jorge, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem como finalidade precípua a melhoria da qualidade
de vida das pessoas carentes, moradoras do Bairro Jardim América e
região adjacente.
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Com esse propósito, mantém o Centro de Educação Infantil João
Paulo II, destinado ao atendimento de crianças de dois a cinco anos e
oito meses de idade; o Centro de Socialização Mãe Rainha, que
abriga crianças de seis a quatorze anos; o Centro de Convivência
Catarina Izabel Santana, para acompanhamento de pessoas da
terceira idade; e o Centro Social Nossa Senhora das Dores, que
presta serviços a pessoas carentes.

Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida de seus
assistidos, fortalecendo sua auto-estima, o sentimento de fraternidade
entre si e entre eles e a comunidade. Em vista disso, acreditamos ser
a entidade merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 2.110/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.132/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Feminina de
Assistência Social de Pouso Alegre - Afas-PA -, 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 2.132/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Feminina de Assistência Social de Pouso Alegre, que
tem como finalidade precípua realizar obras e ações tendo em vista a
melhoria da qualidade de vida da população local, especialmente dos
servidores militares do Estado e seus familiares.

Com esse propósito, realiza programas de proteção à família,
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crianças, jovens e idosos; desenvolve atividades sociais, culturais e
educacionais; fornece às autoridades públicas subsídios para a
implementação de políticas que resultem em benefícios dos policiais
militares do Estado; atua na promoção da segurança e da paz 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 2.132/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.277/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei tem tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Tocantins - Ascobat -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.277/208 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Bairro Tocantins, com sede no Município
de Ribeirão das Neves, que possui como finalidade precípua realizar
obras e ações para a melhoria da qualidade de vida da população
local.

Com esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais,
culturais e esportivas, objetivando o bom convívio entre os moradores
do referido bairro; oferece assistência social a crianças, gestantes e
idosos; presta serviços médico-odontológicos gratuitos aos mais
necessitados; ministra aos filiados cursos profissionalizantes e de
aprimoramento com o intuito de inseri-los no mercado de trabalho;
promove a habilitação de pessoas portadoras de deficiência.
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Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 2.277/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.348/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Nacional dos Servidores
Públicos da Federação - Assebrasp -, 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 2.348/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Nacional dos Servidores Públicos da Federação, com
sede no Município de Belo Horizonte, que possui como finalidade
primordial representar a classe dos servidores públicos municipais,
estaduais e federais, integrantes das administrações públicas direta e
indireta, ativos, inativos e pensionistas, defendendo e preservando
seus direitos e interesses.

Nesse sentido, mantém convênios jurídicos, contábeis, médicos e
odontológicos; associa-se com entidades similares para prestação de
serviços diferenciados, de modo a favorecer seus associados; presta
auxílio a entidades assistenciais, culturais e filantrópicas, na medida
em que permitem os seus membros; promove palestras, conferências,
cursos de qualificação profissional e atividades socioculturais,
buscando melhorar a qualidade de vida de seus associados.

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 2.348/2008, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.391/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Catauá,
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 a este colegiado deliberar
conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.391/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Catauá, com sede no Município de Cataguases, que possui
como finalidade primordial implementar ações nas áreas de educação,
cultura e promoção social.

No cumprimento do seu propósito, promove a defesa e a
conservação do patrimônio histórico e artístico; publica livros, jornais e
revistas que desenvolvem temas de interesse da sociedade local;
explora serviços de radiodifusão, com ênfase na divulgação de
projetos culturais; orienta sobre a preservação do meio ambiente;
firma convênios com órgãos públicos e entidades privadas para
ampliar e subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 2.391/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2008.



1212

Maria Lúcia Mendonça, relatora.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.397/2008
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Repentistas e
Poetas Populares do Norte de Minas, 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 2.397/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Repentistas e Poetas Populares do Norte de Minas,
com sede no Município de Montes Claros, que possui como finalidade
primordial promover e divulgar a cultura popular local e regional.

Para a consecução desse objetivo, realiza concursos de poesias,
repentes, composição e execução musical; mantém um arquivo
histórico; edita jornal, revista e boletim para a divulgação de suas
atividades; entretém a população por meio de apresentações públicas;
participa de eventos cívicos, culturais e sociais e oferece educação
instrumental para crianças carentes.

Por contribuir para o aprimoramento cultural da comunidade, a
instituição se faz merecedora do título de utilidade pública.

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

nº 2.397/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de junho de 2008.
Dimas Fabiano, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 392/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em epígrafe,
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.363/2006,
dispõe sobre a quitação de crédito tributário com precatórios e dá
outras providências.

Preliminarmente, foi a matéria distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em exame é permitir a quitação de créditos

tributários inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua
cobrança, vencidos há mais de doze meses, com precatórios
judiciários estaduais. O projeto também pretende possibilitar que o
titular de precatório transfira seu direito a outra pessoa física ou
jurídica, para fins de quitação desses créditos tributários.

Segundo o autor, o projeto visa resolver dois graves problemas
enfrentados pelo Estado, quais sejam a quitação de débitos
constituídos por precatórios judiciários e o recebimento de créditos
tributários, sem que haja a necessidade de recorrer ao caixa do
Tesouro.

A Comissão de Constituição e Justiça, além de não vislumbrar óbice
de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição, evidenciou que a Lei nº 14.699, de 2003, também trata
desse tipo de compensação, especificamente quanto a créditos
inscritos em dívida ativa, ainda que de forma mais burocrática.

É extremamente louvável a intenção do projeto de solucionar ou,
pelos menos, minimizar esses dois problemas que dizem respeito
diretamente às finanças do Estado. Cabe salientar que outros entes
da Federação, como, por exemplo, o Município de Belo Horizonte, já
se utilizam do mecanismo de compensação de créditos tributários com
precatórios, inclusive os de terceiros, recebidos a título de cessão.

O art. 11 da citada Lei nº 14.699, de 2003, estabelece que o Poder
Executivo autorizará a compensação de crédito inscrito em dívida
ativa com precatórios vencidos ou parcelas vencidas de precatórios
parcelados. Uma das condições para essa autorização é a
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inexistência de precatório de outro credor do Estado anterior, em
ordem cronológica, a esse utilizado para fins de compensação. Outra
condição é que o sujeito passivo do crédito inscrito em dívida ativa
esteja registrado, na data da compensação, como titular do precatório,
que, por sua vez, pode ter sido cedido, pelo titular original, conforme
permite o § 8º do art. 9º da mesma lei. O art. 12 prevê a compensação
de crédito inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo do
interessado, ainda que adquirido de terceiros, contra a Fazenda
Pública estadual.

Do ponto de vista financeiro, a compensação desses créditos
confere mais flexibilidade ao contribuinte, no que diz respeito à
satisfação do débito, além de trazer impacto positivo sobre as contas
públicas. Muitos entes federativos não vêm honrando o pagamento de
seus precatórios, o que causa enormes constrangimentos aos
credores da União, Estados e Municípios. Tanto a doutrina quanto a
jurisprudência têm demonstrado que o melhor caminho para minimizar
essa situação é possibilitar a utilização de precatórios como moeda de
compensação de créditos tributários. No caso em tela, o valor devido
será aquele homologado judicialmente, com permissão de
transferência de direitos a outras pessoas, físicas ou jurídicas, nos
termos do Código de Processo Civil - CPC.

Com o objetivo de aperfeiçoar o projeto de lei, criando condições
adequadas para o controle do aceite dos precatórios judiciais
estaduais pelo Poder Executivo, apresentamos o Substitutivo nº 1,
que, preservando os objetivos definidos pelo autor, visa a:

1 - garantir que o Poder Executivo realize a compensação de crédito
inscrito em dívida ativa com crédito líquido e certo do interessado,
ainda que adquirido de terceiros, contra a Fazenda Pública Estadual;

2 - impedir o desembolso financeiro pelo Poder Executivo, a
qualquer título, garantindo constitucionalidade do projeto, sob pena de
quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, nos
termos do art. 100 da Constituição da República Federativa do Brasil;

3 - garantir composição e repasse ao Fundo de Participação de
Municípios, quando for o caso;

4 - observar requisitos mínimos para aceitação dos precatórios
judiciais estaduais quando da regulamentação específica pelo Poder
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Executivo;
5 - garantir sistema informatizado específico para o controle dos

precatórios judiciais emitidos e expedidos pelo Poder Executivo;
6 - permitir que empresas públicas estaduais adquiram precatórios

judiciais devidos pelo Estado de Minas Gerais e pela administração
indireta.

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

392/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o pagamento de sentenças judiciais e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os precatórios judiciais estaduais vencidos poderão ser

aceitos pelo Poder Executivo para os seguintes fins:
I - compensação de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do

crédito tributário inscrito na Dívida Ativa até 31/12/2007, cujo sujeito
passivo seja o credor originário ou o cessionário;

II - quitação de bens adquiridos nos leilões promovidos pela
administração direta e entidades de direito público da administração
indireta.

§ 1º - É vedado ao Poder Executivo o desembolso financeiro, a
qualquer título, nas operações de que tratam os incisos I e II deste
artigo.

§ 2º - Os 25% (vinte e cinco por cento) remanescentes do valor do
crédito tributário de que trata o inciso I deste artigo serão recolhidos
pelo contribuinte, em espécie, e destinados à cota-parte dos
Municípios.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos créditos de pequeno
valor de que trata o art. 6º desta lei.

Art. 2º - A aceitação dos precatórios judiciais estaduais, para os fins
desta lei, será objeto de regulamentação do Poder Executivo
Estadual, observados os seguintes requisitos:

I - O credor originário ou cessionário do precatório eqüivalerá ao
sujeito passivo do crédito tributário a ser compensado ou ao
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adquirente do bem leiloado;
II - Registro regular do credor originário ou cessionário no sistema

informatizado de que trata o art. 3º desta lei;
III - Certificação, pela Advocacia-Geral do Estado, de valor líquido de

oferecimento de precatório;
IV - Renúncia, pelo credor originário ou cessionário, a qualquer

impugnação do valor a que se refere o inciso III;
V - Assinatura de termo de quitação integral do precatório;
VI - O pagamento em espécie dos honorários advocatícios devidos,

bem como das custas judiciais e demais despesas processuais, no
caso de crédito tributário inscrito em dívida ativa com cobrança
ajuizada.

Art. 3º - O Poder Executivo Estadual manterá sistema informatizado
de controle dos precatórios judiciais emitidos e expedidos contra o
Estado e a administração indireta, bem como de suas cessões e
compensações.

Parágrafo único - Somente serão reconhecidas as cessões
devidamente registradas no sistema de que trata o “caput” deste
artigo.

Art. 4º - Ficam mantidos a exigibilidade do crédito tributário, a
fluência dos juros de mora e dos demais acréscimos legais até que
haja, na forma que dispuser o regulamento, o deferimento da
compensação de que trata esta lei.

Art. 5º - Ficam as empresas públicas estaduais autorizadas a
adquirir precatórios judiciais devidos pelo Estado de Minas Gerais e a
administração indireta.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às empresas
públicas estaduais dependentes, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

Art 6º - Fica estabelecido como crédito de pequeno valor, para os
fins de que tratam os arts. 78 e 87 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa
do Brasil, aquele decorrente de demanda judicial cujo valor apurado,
em liquidação de sentença e após o trânsito em julgado de eventuais
embargos do devedor opostos pelo Estado, seja igual ou inferior, na
data da publicação, a R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais),



1217

vedado o fracionamento.
§ 1º - Os créditos de que trata o “caput” deste artigo serão pagos em

noventa dias, contados da intimação para pagamento por mandado
judicial.

§ 2º - Para o efeito do disposto neste artigo, estando especificado na
decisão o montante devido a cada exeqüente, o crédito de pequeno
valor será considerado por beneficiário.

§ 3º - Os honorários de sucumbência devidos serão considerados
como verba única e serão pagos ao advogado indicado pelo Juiz da
causa na Requisição de Pequeno Valor - RPV -, vedado o
fracionamento entre os advogados da mesma parte.

Art. 7º - O Poder Executivo definirá em regulamento, no prazo de
cento e vinte dias, os procedimentos a serem adotados para o
cumprimento desta lei.

Art. 8º - Ficam revogados os arts. 9º, 10, 11 e 12 da Lei nº 14.699,
de 6 de agosto de 2003.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.178/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de
estimular o apoio a projetos de assistência social no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/5/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

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

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a concessão de incentivos

fiscais para as pessoas jurídicas que apóiem financeiramente a
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realização projetos de assistência social no Estado. Estabelece que o
contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que apoiar
financeiramente projeto de assistência social poderá deduzir do valor
do imposto devido, mensalmente, até 50% (cinqüenta por cento) do
montante dos recursos aplicados no projeto. A dedução será efetivada
a cada mês, não podendo exceder 3% (três por cento) do valor do
ICMS devido no período, até atingir o valor total dos recursos
dedutíveis. Tal dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte
30 dias após o efetivo repasse dos recursos ao empreendedor do
projeto.

Ademais, o contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa
até 31/12/2005 poderá quitá-lo com desconto de 95% sobre a multa e
os juros de mora incidentes sobre o débito principal, desde que apóie
financeiramente projeto de assistência social e atenda aos requisitos
estabelecidos na proposição em tela. Para obter o benefício, o
contribuinte incentivador deverá apresentar requerimento à Secretaria
de Estado de Fazenda acompanhado de documento que comprove a
aprovação de projeto de assistência social pelo órgão estadual
competente e, no prazo de cinco dias úteis do seu deferimento,
deverá efetuar o recolhimento do valor obtido após o desconto.

Nos termos do projeto em análise,
“entende-se por projeto de assistência social aquele empreendido

por organização não governamental regularmente inscrita no órgão
estadual competente que tenha por objetivo (...) a proteção da família,
de gestantes, de crianças, adolescentes e idosos (...) a erradicação da
fome e da pobreza e a promoção da segurança alimentar e nutricional
sustentável (...) a geração de emprego, trabalho e renda por meio da
integração ao mercado de trabalho e da capacitação profissional (...) a
habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência”.

Incentivador é “o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que
apóie financeiramente projeto de assistência social”. Empreendedor é
“o promotor de projeto de assistência social”.

Para habilitar-se ao recebimento de recursos, o empreendedor
deverá comprovar que está em pleno e regular funcionamento há,
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pelo menos, dois anos; que foi declarado de utilidade pública estadual
ou federal; que prestou contas, no órgão apropriado, do último recurso
que tenha eventualmente recebido do poder público estadual; que não
tem fins lucrativos, não distribui lucros, dividendos ou bonificações
nem concede remuneração, vantagens ou benefícios a seus
dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou mantenedores;
que tem prevista a destinação de seu patrimônio a instituição
congênere, na hipótese de sua dissolução.

A Carta da República, ao dispor sobre a assistência social,
estabelece, em seu art. 194, que a

“seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social”.

Ainda sobre a matéria, dispõe o art. 203 que
“a assistência social será prestada a quem dela necessitar,

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos (...) a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e à velhice (...) o amparo às crianças e aos adolescentes
carentes (...) a promoção da integração do mercado de trabalho (...) a
habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e
(...) ao idoso que comprovem não possuir os meios de prover a
própria manutenção ou tê-la provida pela família, conforme dispuser a
lei”.

As ações de assistência social, segundo a Carta Magna, serão
financiadas com recursos da seguridade social e de outras fontes e
organizadas com base na descentralização político-administrativa,
cabendo a coordenação e a execução dos programas às esferas
estadual e municipal e a entidades beneficentes e de assistência
social, e a participação da população se dará por meio de
organizações representativas, na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis.

Da mesma forma, a Constituição mineira dispõe, em seu art. 193,
que, sem prejuízo do assegurado pela Constituição República, a
assistência social será prestada pelo Estado a quem dela necessitar,
observada a desconcentração administrativa, segundo a política de
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regionalização, com a participação de entidades beneficentes e de
assistência social e a participação popular, por meio de organizações
representativas, no controle das ações em todos os níveis e na
formulação das políticas de assistência. A Carta mineira determina,
ainda, que, para o alcance desse objetivo, o poder público estadual
deverá destinar recursos do Orçamento do Estado e de outras fontes.

Assim, foi editada, em 23/7/96, a Lei nº 12.262, que dispõe sobre a
política estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas - e conceitua assistência social como

“direito do indivíduo e dever do Estado (...) política de seguridade
social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada por
meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da
sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas do
indivíduo”.

Além disso, conceitua entidade ou organização de assistência
social, estabelece as competências do Estado, os benefícios
eventuais, os serviços prestados e a formulação dos programas.

Ainda de acordo com a mencionada norma, compete ao referido
Conselho, entre outras atividades, definir os programas prioritários,
aplicar os recursos disponíveis, fazer os repasses aos Municípios e
apreciar a proposta orçamentária do Fundo Estadual de Assistência
Social – Feas. É importante salientar que também a Lei nº 12.925, de
30/6/98, estabelece formas de aplicação de recursos destinados à
assistência social.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,
conforme estabelece o inciso I do art. 24 da Constituição da
República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
não há nada que impeça a tramitação da proposta, já que inexiste
norma instituidora de iniciativa privativa para esse fim.

Faz-se necessário observar, entretanto, que a destinação de
recursos provenientes da arrecadação do ICMS do exercício em
curso, conforme previsto no projeto, caracteriza uma vinculação de
receita de impostos à despesa, que é vedada pelo inciso IV do art.
167 da Constituição da República. Ademais, a Lei de
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Responsabilidade Fiscal - LRF - (Lei Complementar nº 101, de
4/5/2000) condiciona a renúncia de receita pelos entes políticos ao
atendimento de requisitos especiais por ela estabelecidos.

Já no que se refere a créditos tributários inscritos em dívida ativa,
numa primeira análise, poderíamos concluir equivocadamente que o
benefício estaria condicionado ao atendimento dos requisitos previstos
no art. 14 da LRF para a concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
Entretanto, no caso em tela, a concessão do benefício não implicará
renúncia de receita.

Em primeiro lugar, porque verificamos que quando ocorreram
desonerações fiscais de créditos tributários inscritos em dívida ativa,
tivemos, na realidade, incremento na arrecadação desses créditos,
que superaram em muito a estimativa prevista no Orçamento. Tal fato
pode ser comprovado por meio do demonstrativo dos últimos cinco
anos da receita com dívida ativa prevista no Orçamento e a
efetivamente arrecadada, conforme dados do Armazém SIAFI, em
7/5/2008.

* -  A tabela referente ao Demonstrativo dos últimos cinco anos da
receita com dívida ativa prevista no Orçamento e a efetivamente
arrecadada, conforme dados do Armazém SIAFI, em 7/5/2008 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 21.6.2008.

Verificamos que, no ano de 2004, em que houve desoneração fiscal,
a receita da dívida ativa prevista no Orçamento foi de
R$63.104.867,00, enquanto que a receita efetivamente arrecadada foi
de R$232.600.881,11. Assim, na verdade, houve incremento de 381%
na arrecadação, e não perda de receita.

Em segundo lugar, porque os créditos tributários inscritos em dívida
ativa geralmente são mais difíceis de ser recebidos pelo Estado,
sendo de recebimento duvidoso uma boa parte dos valores do saldo
da dívida ativa. Ademais, o Estado tem prazo determinado para
recuperar os créditos provenientes de dívida ativa, sob pena de
prescrição, conforme o disposto no art. 17 da Lei nº 14.062, de
20/11/2001.

Assim, a concessão do benefício traz consigo a medida
compensatória para a suposta renúncia. Por isso, entendemos que, no
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que se refere aos créditos inscritos em dívida ativa, não há ofensa à
Constituição da República nem à LRF.

Por isso, entendemos que o benefício fiscal previsto nos arts. 4º a 5º
do projeto contraria a Constituição da República e a LRF. Por outro
lado, a norma contida no seu art. 6º, relativa a débito tributário inscrito
em dívida ativa, é condizente com a Carta Maior e a LRF. Assim,
apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.178/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito

tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a
projetos socioassistenciais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo concederá desconto para pagamento de

crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2007, com o objetivo
de estimular o apoio a projetos socioassistenciais no Estado, nas
condições especificadas nesta lei.

Parágrafo único - Entende-se por projeto socioassistencial aquele
empreendido por organização ou entidade não governamental de
assistência social regularmente inscrita no Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas - , que tenha por objetivo:

I - a proteção da família, da gestante, de crianças, adolescentes e
idosos;

II - a erradicação da fome e da pobreza e a promoção da segurança
alimentar e nutricional sustentável;

III - a geração de emprego, trabalho e renda por meio da integração
ao mercado de trabalho e da capacitação profissional;

IV - a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência.
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que
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apóie financeiramente projeto socioassistencial ;
II - executor a organização ou entidade de assistência social

promotora do projeto socioassistencial.
Art. 3º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta

lei, o executor deverá comprovar o preenchimento dos seguintes
requisitos:

I - estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois
anos;

II - ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;
III - ter devidamente prestado contas ao órgão apropriado do último

recurso que tenha eventualmente recebido do poder público estadual;
IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos ou

bonificações nem conceder remuneração, vantagens ou benefícios a
seus dirigentes, Conselheiros, associados, instituidores ou
mantenedores;

V - ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição
congênere, no caso de sua dissolução.

Art. 4º - O crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito em dívida ativa
até 31 de dezembro de 2007, poderá ser quitado com desconto de
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das multas e dos juros de
mora, desde que o sujeito passivo apóie financeiramente projetos
socioassistenciais no Estado, nos termos desta lei.

§ 1º - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o
sujeito passivo, observados os prazos, a forma e as condições
estabelecidos em regulamento, deverá:

I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei,
II - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinqüenta

por cento) do valor dispensado, a título de apoio financeiro a projeto
socioassistencial aprovado pelo Ceas.

§ 2º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do § 1º
deste artigo importa confissão do débito tributário.

§ 3º - O repasse de recursos de que trata o inciso II do § 1º deste
artigo será feito da seguinte forma:

I - na hipótese de o sujeito passivo apoiar um projeto
socioassistencial específico:

a) 40% (quarenta por cento) do valor dispensado, no máximo, serão
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repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador ao executor,
por meio de depósito identificado em conta bancária de que este seja
titular;

b) 10% (dez por cento) do valor dispensado, no mínimo, serão
repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador ao Fundo
Estadual de Assistência Social – Feas;

II - na hipótese de o sujeito passivo não indicar um projeto
socioassistencial específico, 50% (cinqüenta por cento) do valor
dispensado serão repassados diretamente pelo sujeito passivo
incentivador ao Feas.

§ 4º - Os valores repassados ao Feas serão destinados ao
financiamento de projetos socioassistenciais de que trata esta lei,
aprovados pelo Ceas, e que não possuam incentivador próprio,
vedada qualquer outra utilização desses recursos.

§ 5º - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto socioassistencial deverá ser previamente
aprovado pelo Ceas, após análise e referendo do Conselho Municipal
de Assistência Social, quando for o caso, na forma e nos prazos
estabelecidos em regulamento.

§ 6º - O contribuinte incentivador apresentará requerimento à
Secretaria de Estado de Fazenda acompanhado de documento que
comprove a aprovação de projeto socioassistencial pelo Ceas e, no
prazo de cinco dias úteis do seu deferimento, efetuará o recolhimento
do valor obtido após o desconto ao Feas, cuja movimentação ficará a
cargo do Ceas, na forma e nas condições estabelecidas na lei que
instituiu o fundo e em regulamento.

§ 7º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os
repasses de que trata o § 3º poderão, a critério da Secretaria de
Estado de Fazenda, ser efetuados parceladamente, na forma e no
prazo previstos em regulamento.

§ 8º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário
inscrito em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de
dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 9º - Sobre o valor do desconto de que trata o “caput” deste artigo
bem como sobre os valores repassados nos termos do § 3º, não serão
devidos honorários advocatícios.
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Art. 5º - O valor dos recursos repassados aos executores, nos
termos da alínea “a” do inciso I do § 3º ou do § 4º do art. 4º, será de,
no máximo, 90% (noventa por cento) do total dos recursos destinados
ao projeto socioassistencial, devendo o executor financiar com
recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de contrapartida,
nos termos definidos em regulamento.

Art. 6º - É vedado o pagamento de salários ou de remuneração a
organizações ou entidades de assistência social com recursos
provenientes da aplicação desta lei.

Art. 7º - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
projetos em que seja beneficiário o próprio sujeito passivo incentivador
ou quaisquer de seus sócios.

Parágrafo único - A vedação estabelecida no “caput” estende-se aos
ascendentes, aos descendentes até o segundo grau, aos colaterais
até o quarto grau e aos cônjuges ou companheiros do sujeito passivo
ou de quaisquer de seus sócios.

Art. 8º - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei,
constará a menção do apoio institucional do governo do Estado de
Minas Gerais bem como mensagem alusiva à educação fiscal, nos
termos do regulamento.

Art. 9º - O sujeito passivo incentivador que utilizar indevidamente
recursos decorrentes do benefício previsto nesta lei, mediante fraude
ou dolo, fica sujeito a multa correspondente a cinco vezes o valor do
benefício, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias,
e do pagamento, com todos os acréscimos legais, do crédito tributário
dispensado nos termos do “caput” do art. 4º.

Art. 10 - As entidades de classe representativas dos diversos
segmentos da assistência social terão acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos financiados nos termos desta lei.

Art. 11 - O executor deverá, no prazo de sessenta dias após a
execução do projeto, apresentar ao Ceas prestação de contas
detalhada dos recursos recebidos e dos valores despendidos, de
acordo com as normas vigentes que disciplinam a matéria.

§ 1º - O Ceas deverá elaborar parecer sobre a prestação de contas
do executor em, no máximo, quarenta e cinco dias.

§ 2º - A prestação de contas apresentada pelo executor ficará sujeita
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à apreciação da Auditoria-Geral do Estado.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.957/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em análise
altera a Lei n° 11.404, de 25/1/94, que contém norm as de execução
penal.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Por seu turno, a Comissão de Segurança Pública exarou seu
parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo alterar o art. 128 da

supramencionada lei, o qual dispõe sobre o atendimento à mulher
grávida ou parturiente sentenciada. Essa alteração se dá pelo
acréscimo de parágrafo que garante à gestante a transferência para
unidade de saúde capacitada, com vistas à prestação de atendimento
apropriado, nas quatro semanas antecedentes à data prevista para o
parto.

O autor, em sua justificação, alega que não encontramos, no
ambiente penitenciário, as plenas condições para atendimento à
gestante e muito menos para um parto seguro.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria.

Por seu turno, a Comissão de Segurança Pública argumentou que
existe o programa Viva Vida e o Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário - PNSSP -, que atendem a mulher sentenciada. O que
deve ser assegurado, então, é o acesso dessa gestante a eles, o que
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se dá pela informação da unidade prisional acerca da existência de
gestantes sob sua tutela. Isso, de fato, tem sido feito de forma
precária. Quanto à hospitalização, somente deve ser prescrita em
caso de gravidez de risco, mesmo porque, do ponto de vista médico, a
manutenção desnecessária de pessoa internada contradiz o que é
preconizado pelo SUS e pela Organização Mundial de Saúde – OMS.
Destarte, a Comissão de Segurança Pública apresentou substitutivo,
com o qual concordamos, que obriga a unidade prisional a notificar a
ocorrência de presa gestante, lactante ou acompanhada de filho na
primeira infância.

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, na forma do Substitutivo n°
1, não encontra óbice, por não gerar novas despesas para os cofres
públicos. Como manifestou a Comissão que nos antecedeu, já existe
no âmbito estadual o programa Viva Vida, com sua respectiva dotação
orçamentária, o qual atende todas as gestantes, prisioneiras ou não.
Paralelamente, tem-se o PNSSP e seus respectivos recursos, no
âmbito do SUS. Da mesma forma, a notificação da ocorrência de
presa gestante também já está prevista e orçada. Não há necessidade
de novos recursos.

A medida proposta pelo Substitutivo n° 1 complement a a legislação
vigente, e irá contribuir para que ocorra o atendimento adequado à
detenta. Não se pode pensar em criar novas obrigações, com novas
despesas, quando é suficiente a ação responsável das autoridades
envolvidas. Para que os objetivos do projeto sejam atendidos, é
suficiente que a unidade prisional promova a notificação da respectiva
unidade de atenção básica de saúde e tenha planejadas as atividades
em caso de necessidade de transferência dessa paciente a uma
unidade hospitalar, bem como que haja um planejamento da área de
saúde para proporcionar o atendimento apropriado à mulher grávida
ou parturiente sentenciada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n° 1.957/2007 na forma do Substituti vo n° 1,
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apresentado pela Comissão de Segurança Pública.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Antônio Júlio

- Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 42/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa

por meio da Mensagem nº 207/2008, o projeto de lei em epígrafe “
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 e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a” combinado
com o art. 188 do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar a Lei Complementar nº 71, de

2003, notadamente nos dispositivos referentes à Avaliação de
Desempenho Individual – ADI – do servidor.

A ADI foi instituída no âmbito da administração pública estadual no
ano de 2003, em decorrência da Emenda à Constituição Federal nº
19, de 1998, que passou a prever a demissão do servidor estável por
insuficiência de desempenho. Nos termos do art. 41 da Carta Magna,
o servidor estável somente pode perder o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado, mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e mediante
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa. Vale, ainda, lembrar que o
§ 4º do art. 169 do mesmo diploma legal prevê a perda de cargo do
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servidor estável para adequação de limite de despesa com pessoal
ativo e pessoal inativo.

É importante destacar que o resultado da ADI, além de ser um
requisito para a perda do cargo do servidor estável, é também um dos
requisitos para a promoção e a progressão dos servidores públicos
em todas as carreiras do Poder Executivo, nos termos no art. 52 da
Lei nº 15788, de 27/10/2005, que altera as leis referentes à carreira
dos servidores desse Poder. Dessa forma, o princípio da legalidade
deve ser especialmente observado quando da instituição de normas
referentes a processos avaliatórios, de forma a conferir segurança
jurídica e a garantir legitimidade para tais atos, que tanto interferem na
vida do servidor.

Ao disciplinar a ADI, a Lei Complementar nº 71 submeteu a
avaliação anual o servidor estável e o detentor de função pública.
Pretende-se, agora, ampliar o rol de servidores a serem avaliados,
inclusive o ocupante de cargo efetivo resultante da transformação de
função pública e o detentor de função pública que não tenha sido
efetivado. Propõe-se, ainda, a possibilidade de que os servidores
ocupantes de determinados cargos de provimento em comissão sejam
também avaliados. O projeto especifica, entretanto, que os ocupantes
dos cargos de provimento em comissão de Diretor-Geral, Vice-Diretor-
Geral, Presidente, Reitor, Vice-Reitor e aqueles previstos no Anexo
VIII da Lei Delegada nº 174, de 2007, não serão submetidos à ADI.

No tocante aos cargos de provimento em comissão, é certo que o
resultado da ADI não é um requisito necessário para motivar a
demissão dos seus ocupantes, uma vez que tais cargos são, nos
termos do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, de livre
nomeação e exoneração; todavia, a avaliação desses servidores pode
ser adotada pela administração estadual como uma forma de controle
do desempenho desses servidores, podendo, ainda, servir para a
concessão de determinados prêmios ou gratificações.

Conforme informações prestadas por técnicos do Poder Executivo, o
desenvolvimento e o aprimoramento de metodologias de avaliação
dos gestores das administrações públicas direta, autárquica e
fundacional fazem parte do projeto estruturador Ampliação da
Profissionalização dos Gestores Públicos. A idéia é que o
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estabelecimento de sistemas de avaliação possibilite a continuidade
de uma política de desenvolvimento desses gestores.

O projeto de lei pretende, também, modificar o dispositivo da lei que
cuida da composição da comissão que procederá à ADI do servidor
estável e do detentor de função pública. Atualmente, a lei prevê que a
avaliação será realizada por comissão composta por, no mínimo três
e, no máximo, cinco servidores de nível hierárquico não inferior ao do
avaliado, dos quais, pelo menos, dois contem, no mínimo, três anos
de exercício em cargo efetivo no órgão ou na entidade a que esteja
vinculado o servidor. O projeto opta por não especificar a composição
da comissão, garantindo, apenas, que será ela paritária, nos termos
de regulamento. Quando se tratar de servidor ocupante de cargo de
provimento em comissão ou em exercício de função de confiança, a
avaliação será feita pela chefia imediata ou por comissão de
avaliação, nos termos de regulamento. Nesse aspecto, julgamos
conveniente que a proposição especifique entre quais representantes
será garantida a paridade da composição da comissão. Ressalte-se,
ainda, por ser oportuno, que os demais requisitos referentes à
formação e à atividade da Comissão de Avaliação, previstos
originariamente no art. 3º da Lei Complementar nº 71, foram
revogados pela Lei Complementar nº 96, de 2007.

Sob o aspecto jurídico, a proposição não encontra óbice de natureza
constitucional. A sua autoria é do Governador do Estado; é, portanto,
compatível com a regra de iniciativa prevista no art. 66, III, da
Constituição mineira, relativa à competência para deflagrar o processo
legislativo. Ademais, a matéria é de competência legiferante do
Estado. Vislumbramos, todavia, a necessidade de apresentar as
Emendas nºs 1 e 2 para aperfeiçoar a proposição.

A Emenda nº 1 pretende incluir, no art. 1º da referida lei
complementar, o ocupante de função de confiança no rol dos
servidores que poderão ser avaliados, uma vez que esta possibilidade
está prevista, de forma indireta, em outro dispositivo do projeto em
análise. Propõe, ainda, esta emenda, a pedido do Poder Executivo, a
manutenção do “caput” do art. 1º da Lei Complementar nº 71, em face
da desnecessidade de se incluir no referido artigo o inciso II, proposto
pelo projeto.
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A Emenda nº 2 aprimora o art. 3º da Lei Complementar nº 71,
notadamente no que diz respeito à formação da Comissão de
Avaliação, que deverá ser constituída, paritariamente, por membros
indicados ou eleitos pelos avaliados e por membros indicados pelo
órgão ou pela entidade a que o servidor estiver vinculado, conforme já
foi explicitado neste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
42/2008 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Suprima-se do art. 1º do projeto o art. 1º da Lei Complementar nº 71,

de 2003, e acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2º:
“Art. 2º - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei Complementar nº 71,

de 2003, os seguintes §§ 1º, 2º e 3º:
“Art. 1º – ( ... )
§ 1º - O servidor e o detentor de função pública, de que tratam o

“caput” deste artigo, ocupantes de cargo de provimento em comissão
ou em exercício de função de confiança serão avaliados nos termos
de regulamento.

§ 2º - A avaliação de que trata o “caput” deste artigo poderá ser
aplicada aos servidores ocupantes exclusivamente de cargos de
provimento em comissão integrantes do Quadro Geral previsto,
respectivamente, nas Leis Delegadas nºs 174 e 175, de 26 de janeiro
de 2007, excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral, Vice-
Diretor-Geral, Presidente, Reitor, Vice-Reitor e dos constantes no
Anexo VIII da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, nos
termos de regulamento.

§ 3º - A exceção definida no § 2º não se aplica ao servidor ocupante
do cargo de Diretor-Geral da Fundação João Pinheiro.”.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao “caput” do art. 3º da Lei Complementar nº 71, de 2003, a

que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 3º - A ADI do servidor estável ocupante de cargo de provimento

efetivo e do detentor de função pública, de que trata o “caput” do art.
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1º, será realizada por Comissão de Avaliação constituída,
paritariamente, por membros indicados ou eleitos pelos avaliados e
por membros indicados pelo órgão ou pela entidade nos quais o
servidor ou o detentor de função pública estejam em exercício, nos
termos de regulamento.”.”.

Sala das Comissões, 17 de junho 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 2.286/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
2.286/2008 proíbe o uso de telefone celular nas salas de aula das
escolas da rede pública estadual.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/4/2008, 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. o 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a proibir o uso de telefone celular nas

salas de aula das escolas da rede pública estadual.
Atualmente, em virtude do avanço desse tipo de telefonia, a

facilidade de acesso a tais aparelhos permite que adolescentes de
todos os segmentos sociais disponham de um celular. Além disso,
muitos pais estimulam os filhos a ter telefone celular, visando a
monitorá-los de uma forma mais intensa, o que se faz necessário em
conseqüência da violência social, que muito cresceu nas últimas
décadas.

No que respeita ao projeto em exame, comungamos com as
preocupações do autor, pois, realmente, o uso de telefone celular
perturba o trabalho educativo desenvolvido nas salas de aula. Se, no
entanto, o problema persiste, não é por falta de norma jurídica – uma
vez que a matéria já se encontra disciplinada na Lei Estadual nº
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14.486, 9/12/2002 –, mas de sua implementação. O art. 1º da referida
norma dispõe o seguinte:

“Art. 1° – Fica proibida a conversação em telefone celular e o uso de
dispositivo sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e
igrejas.”.

Por esta razão, na medida em que a proposição em tela não inova a
ordem jurídica, fica evidente a sua antijuridicidade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.286/2008.
Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.165/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame visa
alterar o art. 1º, “caput” e parágrafo único, da Lei nº 16.262, de
18/7/2006, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à União.

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 referido art. 189, transcrevemos no final
deste parecer a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.165/2008, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel constituído de
área com 8.145m², composto pelos Lotes nºs 2 a 15 da Quadra 12 e
área sem numeração de lotes, localizado na Rua Campina Verde, no
Bairro Salgado Filho, no Município de Belo Horizonte, a ser
desmembrado da área registrada sob o nº 20.211, a fls. 90 do Livro 3-
Q, no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belo Horizonte.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as decisões da
administração pública, o parágrafo único do art. 1º do projeto estatui
que o imóvel a ser doado será destinado ao funcionamento da
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Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União e à
regularização de ocupações irregulares. Também satisfazendo ao
mesmo interesse, 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 lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Esclareça-se que, em vista das alterações impostas pelo
substitutivo, a Lei nº 16.262, de 2006, foi revogada integralmente por
seu art. 3º.

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.

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

2.165/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Antônio Júlio

- Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 2.165/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União o imóvel

constituído pela área de 8.145m² (oito mil cento e quarenta cinco
metros quadrados), composto pelos Lotes nºs 2 a 15 da Quadra 12 e
área sem numeração de lotes, localizado na Rua Campina Verde, no
Bairro Salgado Filho, em Belo Horizonte, a ser desmembrado da área
registrada sob o nº 20.211, a fls. 90 do Livro 3-Q, no Cartório de
Registro de Imóveis do 2º Ofício desta Capital.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao funcionamento da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de
Contas da União e à regularização de ocupações irregulares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 16.262, de 18 de julho de 2006.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3 E O SUBSTITUTIVO Nº 1 AO

PROJETO DE LEI Nº 725/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em comento, que

resulta do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.312/2005, 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, o pequizeiro (Caryocar brasiliense) e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais opinou pela rejeição do projeto.
Incluído na ordem do dia do Plenário, o projeto recebeu, na fase de
discussão, a Emenda nº 3, do Deputado Adalclever Lopes, e o
Substitutivo nº 1, dos Deputados Luiz Humberto Carneiro e Paulo
Guedes.

Novamente, o projeto de lei vem a esta Comissão, em regime de
urgência, em decorrência de requerimento do Deputado Jayro Lessa,
aprovado em Plenário, para receber parecer sobre emenda e
substitutivo.

Fundamentação
Em 4/7/2007, ao opinarmos sobre o projeto de lei em comento,

afirmamos: “A solução do problema relatado na justificação da
proposição - que os projetos de irrigação ficam prejudicados quando
há pequizeiros na área - está no art. 1º da lei que se pretende alterar e
que declarou a espécie de preservação permanente, de interesse
comum e imune de corte. O dispositivo diz que essa proteção se dará
nos termos dos arts. 3º, 4º e 7º da Lei Federal nº 4.771, de 15/7/1965.
Mas, no § 3º do art. 4º desta lei, está expresso que o órgão ambiental
competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto
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ambiental de vegetação de preservação permanente”.
Naquela ocasião, não vimos razão para modificar a Lei do

Pequizeiro a fim de torná-la mais permissiva. Entretanto, o reexame
da matéria, forçado pela apresentação de emendas ao projeto, em
Plenário, ainda em 1º turno, nos mostrou que a Lei nº 10.883, de
2/10/92, que declara de preservação permanente, de interesse
comum e imune de corte, no Estado, o pequizeiro (Caryocar
brasiliense), subentende imunidade ampla e irrestrita, o que impede a
supressão eventual, na forma prevista na lei federal.

Tal restrição talvez seja, hoje, exagerada, em virtude do
desenvolvimento de tecnologia específica - desconhecida à época da
edição da Lei do Pequizeiro - que permite a produção de mudas e o
plantio do Caryocar brasiliense, o que poderá assegurar sua
sobrevivência e reprodução nas áreas do cerrado mineiro.

Após consultarmos o trabalho de diversos pesquisadores,
estudiosos e ambientalistas, ouvirmos opiniões de outros
parlamentares e analisarmos nota técnica emitida pelo Instituto
Estadual de Florestas - IEF - em resposta a pedido de diligência
formulado por esta Comissão, consideramo-nos em condições de
emitir um parecer sobre a matéria, sem, entretanto, abrir mão de nos
manifestarmos após o recebimento de nota técnica por nós solicitada
ao Ministério Público do Estado.

Ademais, o relator da matéria gostaria de explicitar que não teve e
não terá, em momento algum, o ânimo de coibir ou prejudicar o
desenvolvimento regional sustentável ou a expansão de iniciativas
que venham a gerar emprego e renda para a população do Estado,
principalmente considerando a histórica carência de investimentos nas
áreas em que a presença do pequizeiro é mais marcante,
notadamente o Norte e o Noroeste mineiros, onde sua atuação
parlamentar é intensa, tanto por sua intrínseca ligação - de natureza
filial e fraternal - com as regiões quanto pela identificação com os
problemas e os anseios do povo que ali vive.

Nossa cautela, que nos fez buscar em várias fontes informações que
embasassem nosso parecer, nasce da necessidade de sermos justos
- e não, apenas parecer sê-lo -, considerando todos os aspectos
socioculturais, econômicos e ambientais que permeiam o tema
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abordado no projeto e, especialmente, nosso apreço pelo bioma
cerrado, tão desgraçadamente dizimado ao longo dos últimos anos,
sob inúmeros e discutíveis argumentos e escusas intenções. Nossa
cautela, princípio essencial que recomenda a mais elevada inscrição
jurídica de nosso país, a Constituição da República, na relação do ser
humano com o meio ambiente - um inerente ao outro -, está arraigada
nos princípios sobre os quais fomos erigidos, nos criamos, evoluímos,
gestamos ideais e idéias, até merecermos, por parte de milhares de
cidadãos e cidadãs mineiros, a ascensão à posição de membros deste
Parlamento, que muito nos honra e nos torna responsáveis por um
sem-número de ações e investidas dentro das prerrogativas
constitucionais a nós outorgadas, tendo como guia, a mais constante,
a proximidade com a ética, com a justiça, com o respeito às
comunidades, aos indivíduos e à razão de ser de vivermos em
sociedade que se pretende resgatar e manter, a todo instante, em um
Estado verdadeiramente democrático.

Temos a consciência tranqüila, ao nos debruçarmos
cuidadosamente sobre a matéria que se nos apresenta, e portanto,
sem o intuito de postergação, mas de cuidado, por sabermos da
importância que possui o pequizeiro e seus frutos para as populações
sertanejas. São conhecidos os benefícios deles oriundos para a saúde
pública, tanto no considerável decréscimo da mortalidade e da
hospitalização infantil por ocasião de suas safras, quanto pelo resgate
socioeconômico de muitas famílias camponesas, que têm naqueles
frutos uma oportunidade de angariar um pouco mais de reservas
financeiras pela colheita e comercialização deles e de seus derivados.
Tanto que acreditamos que, imediatamente ao cabo deste processo,
deveríamos - os que temos possibilidade de propor e gestar políticas
públicas - começar a pensar na elaboração de projetos que instituam
uma política específica de preservação não só das árvores da espécie
Caryocar brasiliense, mas também de outras espécies nativas do
cerrado. É de fundamental importância a valorização dessas espécies
junto às comunidades, a divulgação de seu valor e, usando as novas
tecnologias que surgem a cada dia, a sua multiplicação em número e
qualidade, garantindo o acesso da população aos frutos e dando-lhe
suporte para a formação de associações e cooperativas que lhe
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permitam, de forma organizada, auferir ganhos mais consistentes e
por períodos mais longos do ano, com o uso do pequi.

Sabemos, por intermédio de estudos e pesquisas a que recorremos
para emitir nossa opinião, que é tarefa dificílima alcançar o pleno
crescimento de mudas da espécie produzida em viveiros e que há
uma considerável perda da qualidade genética desses vegetais,
sendo quase impossível a sua reprodução natural a partir dessas
mudas.

No nosso papel de legisladores, muitas vezes surgem em nossa
caminhada inusitadas situações em que o dever de opinar, de relatar
determinada matéria, nos impinge certo sofrimento e a sensação de
estarmos nos deslocando da rota que nos propusemos para encontrar
a solução dos problemas que se encontram sob a nossa
responsabilidade. Há, ainda, a necessidade de analisarmos de forma
sistêmica, universal e com distância segura, para não corrermos o
risco de agir de forma passional ao tratarmos cada caso, vendo todas
as peculiaridades neles existentes, enxergando o Estado de Minas
Gerais como um todo, sem nos perdermos pelas invocações
calorosas de uma ou outra região ou área, de um ou outro grupo, que
deseja ter seus problemas particularíssimos resolvidos e sua
demanda atendida prontamente. Este não é o objetivo que devem ter
as leis. Devem contemplar a todos e igualar os desiguais, promovendo
justiça social. Esse é um dos casos.

Porém, entendendo ter em mãos elementos que nos permitem, com
mínima segurança, construir um parecer que não entrave o necessário
progresso, mas não permita também a degradação, ainda maior, do
nosso bioma mais importante, nos desincumbimos desta missão da
forma que consideramos satisfatória, mas com a ressalva
anteriormente externada, que nos permite rever o que nos foi proposto
e com a visão que hoje temos, dentro de nossa vivência e à luz de
nossas convicções.

Assim, no interesse da harmonização dos projetos de uso
sustentável das terras do semi-árido mineiro e da preservação do
pequizeiro, apresentamos o Substitutivo nº 2, que ensejamos seja
satisfatório para o momento.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
725/2007, em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição da Emenda nº 3 e do Substitutivo nº 1
apresentados em Plenário.

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 725/2007
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de

1992.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Dê-se ao art. 2º da Lei nº 10.883, de 2 de outubro de 1992,

a seguinte redação:
“Art. 2º - O abate do pequizeiro (Caryocar brasiliense) será admitido

estritamente em áreas urbanas e de distritos industriais legalmente
constituídos, mediante prévia autorização e o compromisso formal
entre o empreendedor e o órgão ambiental competente de plantio de
25 mudas catalogadas e identificadas da mesma espécie, por árvore a
ser abatida, observada a área mínima de 40m² (quarenta metros
quadrados) por planta.

§ 1º - Caberá aos responsáveis pelo abate do pequizeiro, com o
acompanhamento de profissional legalmente habilitado, o plantio e o
monitoramento do desenvolvimento das mudas por um prazo mínimo
de cinco anos, sem prejuízo do replantio das mudas que não se
desenvolverem, e o aumento da reserva legal para 30% (trinta por
cento) da área a ser utilizada pelo empreendimento, além da garantia
de acesso da comunidade local aos frutos produzidos pelas árvores
plantadas.

§ 2º - O plantio a que se refere o “caput” será efetuado no território
do Município em que se localiza o empreendimento.

§ 3º - No Município em que houver Conselho Municipal de Meio
Ambiente, a supressão de pequizeiros poderá ser autorizada por esse
órgão, observado o disposto neste artigo.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.”
Sala das Comissões, 19 de junho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca, relator - Wander

Borges - Fábio Avelar.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 19/6/2008, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Clemência Luíza Soares, ocorrido em 17/6/2008, 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 Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais

pela realização do 10º Congresso do Sindicato dos Professores do
Estado de Minas Gerais (Requerimento nº 2.534/2008, do Deputado
Doutor Viana);

de aplauso ao jovem Eder Coimbra, vencedor do " Soletrando 2008 "
da Rede Globo de Televisão e também ao Sr. Robson Caires, Diretor
da Escola Municipal Ramiro Lopes, de Padre Paraíso (Requerimento
nº 2.535/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a poetisa Eva Reis, do Município de
Uberaba, pela qualidade de sua produção literária (Requerimento nº
2.550/2008, do Deputado Fahim Sawan);

de congratulações com a PMMG pela passagem do seu 233º
aniversário (Requerimento nº 2.551/2008, da Deputada Gláucia
Brandão);

de congratulações com a Igreja Batista de Nova América pela
passagem do seu 21º aniversário (Requerimento nº 2.552/2008, da
Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Sr. Reynaldo Ximenes, Vice - Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Superintendente
da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes pelo profícuo
trabalho desenvolvido nessa Escola e pelas iniciativas de capacitação
realizadas (Requerimento nº 2.553/2008, da Deputada Gláucia
Brandão);

de congratulações com o Sindicato dos Promotores e Procuradores
de Justiça do Estado de Minas Gerais pela posse de sua nova
Diretoria e Conselho Fiscal (Requerimento nº 2.554/2008, do
Deputado Jayro Lessa);
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de aplauso aos bombeiros militares que menciona pelo
desenvolvimento do projeto de responsabilidade social Bombeiro
Mirim , no Município de São Sebastião do Paraíso, que recebeu o
prêmio de Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social da
Secretaria de Defesa Social (Requerimento nº 2.582/2008, da
Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com o Governador do Estado pela implantação
da nova etapa do processo de licitação de pavimentação de mais 49
trechos de rodovias, por meio do Pró-Acesso (Requerimento nº
2.583/2008, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 29ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Luiz Humberto Carneiro - Exibição
de vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Luiz Alexandre Garcia -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Lafayette de Andrada - Luiz

Humberto Carneiro - Sebastião Costa - Weliton Prado.
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 Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; Luiz Alexandre Garcia, Vice-Presidente Executivo do
Grupo Algar, do qual faz parte o jornal “Correio de Uberlândia”; Dilson
Dalpiaz Dias, Secretário Municipal de Gestão Estratégica e
Comunicação de Uberlândia, representando o Prefeito Municipal,
Odelmo Leão; Vereador Hélio Ferraz de Oliveira, Presidente da
Câmara Municipal de Uberlândia; Rogério Montalvão Elian, Presidente
Executivo do jornal “Correio de Uberlândia”; ex-Deputado Valdir
Melgaço, convidado especial do Grupo Algar e ex-Diretor do jornal
“Correio de Uberlândia”; José Inácio Pereira, Diretor-Superintendente
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do jornal “Correio de Uberlândia”; Antônio Seara, Coordenador-Geral
do jornal “Correio de Uberlândia”; e Deputado Luiz Humberto
Carneiro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

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

Luiz Alberto Rodrigues, ex-Deputado Estadual e ex-Deputado Federal
constituinte; Márcio José Magalhães, Secretário Municipal de Esporte
de Cascalho Rico; Rivanir Rodrigues, Secretário de Turismo de
Cascalho Rico; jornalista Marcelo Generoso, assessor do Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Délio Rocha de Abreu,
Vice-Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais; e Vereadores Eurípedes da Silva e Gilberto de Souza, da
Câmara Municipal de Uberlândia; e da Exma. Sra. Alice Ribeiro de
Souza, Procuradora da Câmara Municipal de Uberlândia.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o jornal “Correio

de Uberlândia” pelos 70 anos de sua fundação.
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 do Deputado Luiz Humberto Carneiro

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, neste ato representando o Presidente da
Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; nosso querido Deputado Dilzon
Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Sr. Luiz
Alexandre Garcia, Vice-Presidente Executivo do Grupo Algar; Exmo.
Sr. Dilson Dalpiaz Dias, Secretário Municipal de Gestão Estratégica e
Comunicação de Uberlândia, representando o Prefeito Odelmo Leão;
Exmo. Vereador Hélio Ferraz de Oliveira, Presidente da Câmara
Municipal de Uberlândia; Sr. Rogério Montalvão Elian, Presidente
Executivo do jornal “Correio de Uberlândia”; nosso eterno Deputado
Waldir Melgaço, convidado especial do Grupo Algar, ex-Diretor do
jornal homenageado; Sr. José Inácio Pereira, Diretor-Superintendente
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do jornal homenageado; Sr. Antônio Seara, Coordenador-Geral do
jornal homenageado; Exmos. Srs. Deputados Weliton Prado e Elmiro
Nascimento, meus companheiros que representam aqui também a
nossa região do Triângulo Mineiro e, com muita honra, se fazem
presentes; minhas caras senhoras, meus caros senhores.

Quero dizer-lhes que é feliz uma cidade que tem o privilégio de
contar com um veículo de comunicação que completa 70 anos
ininterruptos de circulação. Único jornal diário da cidade de
Uberlândia, o “Correio de Uberlândia” é uma publicação que sempre
defendeu a ética, a liberdade de imprensa, a diversidade e o interesse
maior da comunidade, pois tem como objetivo maior o compromisso
com seu público leitor. Foi por não abrir mão desses princípios que o
“Correio de Uberlândia” se consolidou como um dos principais
veículos de comunicação de Minas Gerais. Um jornal do interior
completar 70 anos é motivo para comemorar. No Brasil, apenas 25
jornais conseguiram circular por mais de 70 anos ininterruptos, e, em
Minas Gerais, apenas quatro, sendo que o “Correio” é o único do
interior do Estado que completou sete décadas. O “Correio de
Uberlândia” nasceu do ideal do produtor rural Osório José Junqueira,
que começou a publicar o jornal em 1938. Em 1952, o nosso amigo
aqui presente, eterno Deputado Estadual Valdir Melgaço, assumiu a
direção do jornal, enfrentando e vencendo desafios, sempre
compromissado com a informação enquanto direito do cidadão. O
“Correio de Uberlândia” não só fez história como participou ativamente
da história do Triângulo Mineiro e de Minas Gerais. Enfrentou
períodos de censura e contribuiu para as conquistas democráticas da
sociedade brasileira. Gostaria de lembrar, neste momento, que a
imprensa e o Parlamento são instituições essenciais para a
sustentação de uma democracia.

O Grupo Algar, em 1986, por meio da Sabe, assumiu o controle
acionário do jornal. Desde então, o “Correio” passou por diversas
transformações gráficas e editoriais e se firmou como o principal órgão
de imprensa em meio impresso e internet em Uberlândia e em toda a
região. O veículo disponibiliza, por meio da TV CTBC, sua versão
eletrônica, denominada “Correio na TV”. Atualmente, na parte
editorial, o jornal possibilita ampla cobertura dos fatos e
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acontecimentos da cidade de Uberlândia. Nessa nova fase, traz
conteúdos segmentados nas áreas do agronegócio, turismo, cultura,
formação, entre outros.

As mudanças promovidas a partir desta época contribuíram para o
fortalecimento e a modernização do veículo. Mudança, aliás,
reconhecida pela Associação Nacional de Jornais, que considera o
“Correio de Uberlândia” um dos jornais mais modernos do interior do
Brasil.

Tudo que se atualiza permanece. Acreditando com firmeza que a
educação é a base para o desenvolvimento de um país, além da
preocupação ética voltada para a cobertura jornalística, o “Correio”
também investe em ações de sustentabilidade, contribuindo com a
formação de milhares de jovens. Porque para o “Correio” a informação
não é mercadoria, e sim instrumento fundamental para construção da
cidadania.

Por meio do Instituto Algar, o “Correio” participa do desenvolvimento
de quatro projetos de educação em 10 cidades nos Estados de Minas
Gerais, Goiás, São Paulo e Maranhão, envolvendo mais de mil
professores e beneficiando quase 10 mil alunos.

Completar 70 anos de circulação ininterruptos é um trabalho
complexo. A função do jornal não é somente reportar os fatos do
cotidiano da cidade, mas ajudar a construir sua história de maneira
digna, representando sua realidade e a colocando na pauta dos
interesses estaduais e nacionais.

O “Correio de Uberlândia” conta hoje com o trabalho sério de
jornalistas que buscam a notícia, que defendem a independência da
imprensa e que sabem da importância da informação para a
sociedade moderna. Os repórteres, editores e produtores do “Correio”
tratam a informação com seriedade e compromisso. E isso é
fundamental porque, como bem disse Charles Colton, “a má
informação é mais desesperadora do que a falta de informação”. Por
isso, os meus cumprimentos a cada um que faz do “Correio de
Uberlândia” um veículo independente, moderno, atualizado e
comprometido com a informação. A produção de um jornalismo de
qualidade é mais um motivo de orgulho para nós, de Uberlândia.

Parabenizo também o Grupo Algar, que, enquanto empresa
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controladora do “Correio de Uberlândia”, sabe respeitar a
independência, a liberdade de expressão e o compromisso com a
verdade, que são os valores do bom jornalismo. Boa noite.

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

do jornal, “Correio 70 anos”.
- 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 entrega ao Sr. Luiz Alexandre Garcia, Vice-Presidente do
Grupo Algar, do qual faz parte o jornal “Correio de Uberlândia”, de
placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes
dizeres: “O jornal ‘Correio de Uberlândia’ tem desenvolvido importante
e valoroso trabalho como formador de opinião junto aos leitores do
Município e do Triângulo Mineiro. Nas comemorações dos seus 70
anos de fundação, a homenagem do Legislativo mineiro a esse
conceituado veículo de comunicação, sempre compromissado com a
informação séria e responsável”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o
Deputado Luiz Humberto Carneiro, autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade, para fazer parte desta cerimônia.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Luiz Alexandre Garcia

Exmo. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Exmo.
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa. Doutor Viana,
gostaria de fugir um pouco ao protocolo e pedir autorização a V. Exa.
para agraciar a todos os presentes, em nome do ex-Deputado Valdir
Melgaço, o carinhoso tio Valdir, por quatro mandatos Deputado
Estadual. Em seu nome, saúdo todos os Deputados Estaduais aqui
presentes, os ex-Deputados Estaduais e, por que não, os futuros
Deputados. Por dois mandatos Vereador, saúdo todos os Vereadores
presentes e agradeço imensamente o deslocamento de todos os
senhores de Uberlândia até aqui, para essa honrosa solenidade.

Como executivo do jornal “Correio de Uberlândia”, também
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congratulo Valdir Melgaço, todos os associados, todos os Diretores,
todos os repórteres. São vocês que fazem e fizeram a vida do jornal
durante todos esses anos.

Meu querido Deputado Luiz Humberto Carneiro, autor desta
homenagem, estamos extremamente honrados e orgulhosos por
estarmos aqui, no centro do Poder Legislativo, na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, recebendo, em nome de todos os
associados do Grupo Algar, a homenagem pelos 70 anos do jornal
“Correio de Uberlândia”. Diria que 70 anos são três gerações. O jornal
nasceu e foi criado pela UDN, em 1938, com um cunho extremamente
político, naquela ocasião. Diria que atualmente o jornal se orgulha
muito de ser totalmente apolítico e independente, com a
responsabilidade de levar sempre a verdade da forma mais unilateral
a toda a população de Uberlândia e da região. Nem sempre isso é
fácil. Por ser um jornal de uma cidade pequena e politizada, as
notícias talvez agradem alguns e desagradem outros. Mas o jornal
procura sempre interpretar a verdade e dar direito de resposta às
pessoas que porventura se sentirem injustiçadas com o que ele
publica.

Pessoalmente, faço questão de verificar todos os dias as manchetes
do jornal, para ver se não há exageros ou tendências. A imprensa é
algo extremamente importante no mundo moderno. Diria que foi a
imprensa que derrubou o Muro de Berlim, que é a imprensa, por meio
da comunicação fidedigna, que diminui as diferenças e injustiças
sociais. Se temos um mundo mais democrático e mais justo, devemos
isso à imprensa, que leva à população, de forma instantânea, de
forma “on-line” tudo que se passa nos quatro cantos do mundo, sejam
notícias boas, sejam notícias ruins. No Brasil, a imprensa tem
promovido uma verdadeira revolução na ética pública e na ética das
empresas, sempre levando ao conhecimento de todos tudo o que está
acontecendo.

É muito importante, neste momento, valorizar e parabenizar os
homens de imprensa, nossos repórteres e jornalistas, porque são eles
que diuturnamente estão atentos para tudo o que está acontecendo e
procurando levar, da melhor forma possível, a comunicação a todos
os nossos leitores. É uma responsabilidade muito grande a do Grupo
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Algar estar hoje no comando do jornal. Faz 70 anos que esse jornal
existe. O Grupo Algar se empenhará para que, por mais 70 anos,
possa conduzir o jornal, levar a notícia fidedigna e independente aos
nossos leitores. Acredito que estaremos distribuindo o jornal impresso
e o entregando todos os dias aos nossos leitores. Com certeza, o que
já produzimos de jornal, na forma digital, é muita coisa. Já se pode
acessar o “Correio de Uberlândia” em qualquer lugar onde haja
disponível uma internet ou outros aparelhos móveis, como a
tecnologia 3G ou um celular; mas, por trás disso tudo, está o repórter,
que capta o que está acontecendo.

Prezado Deputado Luiz Humberto, ficamos extremamente honrados
com esta homenagem. Fica aqui nosso compromisso de, pelo menos,
por mais 70 anos, levarmos a informação da forma adequada a toda
população de Uberlândia e região. Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Secretário de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana, amigo e companheiro Dilzon Melo, que aqui também
representa nosso Governador, Aécio Neves; Ilmo. Sr. Vice-Presidente
Executivo do Grupo Algar, Luiz Alexandre Garcia; em sua pessoa,
queremos homenagear e parabenizar todos os Diretores, dirigentes e
funcionários desse grupo extraordinário, que traz desenvolvimento
para o nosso Estado e para nosso país; Exmo. Secretário Municipal
de Gestão Estratégica e Comunicação de Uberlândia, Dilson Dalpiaz
Dias, representando aqui o Prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão.
Cumprimento o ilustre Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia,
Vereador Hélio Ferraz de Oliveira, e, na sua pessoa, todos os
Vereadores presentes nesta solenidade.

Também, com muita alegria, cumprimento o Presidente Executivo do
jornal, o Sr. Rogério Montalvão Elian; os Srs. Valdir Melgaço, José
Inácio Pereira, Antônio Seara e os Deputados de ontem, de hoje e de
amanhã. Quanto aos Deputados de hoje, além dos que compõem a
Mesa, temos a alegria de ver no Plenário o vibrante Deputado Weliton
Prado e o Deputado Elmiro Nascimento, que são dessa região e muito
nos honram com sua presença.

Quanto aos Deputados de ontem, homenageamos, com muita
alegria, nosso querido Valdir, que dignificou esta Casa por tantos
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anos. É uma alegria vê-lo novamente e com saúde. Queremos tê-lo
ainda por muito tempo conosco. Saudamos também o Luiz Alberto,
que foi Deputado Estadual e Federal, grande nome da história política
de Minas Gerais.

Senhoras e senhores, povo que nos acompanha das galerias e pela
TV Assembléia, funcionários da Casa, “uma nação de grandes jornais
é uma grande nação”. Estas palavras de Alberto Dines nos chamam a
atenção para o fato de que todo jornal precisa ser grande, como são
os maiores títulos do mundo, privilegiando a ética, a boa informação, o
bom texto, a isenção e a independência.

O “Correio”, publicado há 70 anos na tão querida Uberlândia, a
segunda cidade do interior do Brasil e a primeira do interior mineiro,
vem, cada vez mais, atuando como um grande diário e um farol para
as novas necessidades do jornalismo regional.

Longe de desaparecer diante da enxurrada de notícias do mundo
globalizado, os jornais regionais tendem a crescer de importância,
porque para eles se volta a comunidade em busca de referência, de
ponto de apoio e de reconhecimento da própria identidade.

À medida que se colocam a serviço da comunidade, lutando pelas
causas coletivas e tendo a população local como sua principal
referência e preocupação, os jornais do interior conquistam prestígio e
respeito quando agem com responsabilidade e equilíbrio em seu
noticiário. Para isso, esse segmento da imprensa precisa estar atento
não só às novas tecnologias, como à concorrência, além dos jornais
de fora, da TV aberta e por assinatura, do rádio e da internet.

Configurando o segundo mercado potencial consumidor de Minas
Gerais e a cidade que mais cresce no próspero Triângulo Mineiro,
Uberlândia detêm uma economia pujante, mostrando-se não só como
centro industrial e de serviços, como também um grande pólo de
comércio atacadista que usufrui de sua privilegiada posição geográfica
no centro do Brasil.

Hoje, único jornal diário de Uberlândia, o “Correio” certamente
mantém sua posição de relevo no jornalismo nacional por ser parte do
Grupo Algar, que nele acredita e investe para que continue
informando e formando opinião, com credibilidade cada vez maior,
garantida, aliás, há 70 anos e que seu Vice-Presidente continuará
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garantindo por mais 70 anos.
Com seus mais de 10 mil associados, como são considerados seus

funcionários, o Grupo Algar, fundado pelo empresário Alexandrino
Garcia ainda na década de 40, atua nas mais diversas áreas:
telecomunicações, agronegócios, entretenimento, serviços de
engenharia, administração de terminais urbanos, táxi aéreo e
manutenção de aeronaves, além do jornalismo, por meio do “Correio”.
Mas foi o ruralista Osório Junqueira quem fundou o periódico em
1938, logo depois vendido a um grupo de cotistas ligados à União
Democrática Nacional - UDN -, fato que levaria a empresa a passar
por momentos difíceis no governo de Getúlio Vargas.

Talvez o jornal não tivesse crescido e se modernizado se não fosse
comprado pelo Grupo Algar, em 1986. Nesse tempo, o “Correio de
Uberlândia” passou a chamar-se “Correio do Triângulo” e, depois,
simplesmente “Correio”, passando por reformas gráficas e uma
grande evolução técnica. Mas a mudança de aspecto foi
acompanhada sobretudo por uma reformulação editorial distribuída
por cadernos, suplementos, colunas e seções bem variadas, além da
criação de uma versão “on-line”.

Um de seus programas mais interessantes, voltado para a formação
dos futuros leitores, é o “Correio Educação”, que vem capacitando
professores para trabalhar o conteúdo do jornal em sala de aula para
alunos da pré-escola à 8ª série.

Toda a equipe de jornalistas e funcionários do “Correio” sabe
conduzir esse importante órgão de imprensa não apenas para
enfrentar as vicissitudes de nosso tempo como para caminhar com
confiança e firmeza para o futuro.

A comemoração dos 70 anos do “Correio” é parte importante da
celebração da memória de nossa imprensa. Fazer jornalismo é fazer
história, intervindo e apresentando questões. O bom jornalismo
agrega a sociedade e diz quem ela é: sua cultura, seu povo, suas
artes e, também, seus conflitos e valores.

Antes de terminar meu pronunciamento, parabenizo o Deputado Luiz
Humberto, que, num momento iluminado, teve a felicidade de
apresentar esse requerimento, apoiado por unanimidade pela Casa e
deferido pelo nosso Presidente Alberto Pinto Coelho. Parabéns a
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você, Luiz Humberto, por essa idéia extraordinária. Temos de fazer
justiça e dizer que poucos jornais sobreviveram além de 70.

O “Correio”, integrando a sociedade triangulina, é um elemento
fundamental para se contar a história do Triângulo, também nos
levando a compreender toda a sua importância como agente
fundamental da história de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os convidados os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 17, 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 17/6/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 17/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Fábio Avelar - Entrega de placa - Palavras da
Sra. Maria Elizabete Furquim Werneck - Exibição de vídeo -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Maria

Elizabete Furquim Werneck, filha do homenageado, Professor Hugo
Werneck; e os Exmos. Srs. Guilherme Hermeto Costa, Ouvidor
Ambiental do Governo de Minas Gerais, representando o
Desembargador Lúcio Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado;
Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; e
Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade.
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Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças dos Exmos. Srs.

Marcini Araújo, Assessor Florestal da Seapa; e Joel Gomes Moreira
Filho, Diretor-Presidente do Instituto Nacional de Defesa do
Contribuinte e do Cidadão - INDC.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à comemoração do Dia

Mundial do Meio Ambiente, momento em que também será feita uma
homenagem ao Prof. Hugo Werneck, que, impossibilitado de
comparecer, será representado por sua filha.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Boa-tarde a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar

o Exmº. Sr. Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, nosso amigo, representando
também, nesta solenidade, o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa. Com muito carinho, quero também
cumprimentar a Sra. Maria Elizabete Furquim Werneck, filha do Sr.
Hugo Werneck, nosso homenageado da tarde de hoje. É uma
satisfação tê-la em nossa Casa. Cumprimento o Exmº. Sr. Ilmar
Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada, nosso
querido amigo Ilmar; o Exmº. Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do
Uruguai; o Exmº. Sr. Guilherme Hermeto Costa, Ouvidor Ambiental de
Minas Gerais, representando também o Desembargador Lúcio Urbano
Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado; todos os ambientalistas e
líderes comunitários; com muita satisfação, todos os Prefeitos
presentes, na pessoa do meu amigo Fernando, da querida cidade de
São João do Manteninha; e todos os nossos companheiros da
Copasa, empresa à qual tive o privilégio e a honra de servir durante
25 anos, na pessoa do meu amigo colaborador Adair, que hoje integra
e representa o Sindágua. Agradeço a presença do nosso amigo Joel
Moreira, grande companheiro, que vem desenvolvendo um excelente
trabalho na Presidência do INDC. Mais uma vez, agradeço, com muito
carinho, a presença do Coral da Copasa, que tem proporcionado tanta
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alegria a todos nós e se tornado uma rotina em nossas
comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente.

É com grande satisfação que, mais uma vez, contamos com a
participação do coral. Desde já, na pessoa da Eliana, cumprimento
todos os integrantes. Peço que vocês transmitam ao Presidente, Dr.
Márcio, o nosso agradecimento pela presença do coral nesta tarde,
para comemorarmos tão importante data. O Dia Mundial do Meio
Ambiente aconteceu no último dia 5, mas, por questão de agenda,
estamos comemorando-o hoje.

Agradeço a presença dos nossos colaboradores do gabinete e dos
assessores desta Casa que foram responsáveis pela organização
deste evento. Na pessoa da Katia, agradeço a todos. Repito: é com
grande satisfação que recebo todos aqui na Assembléia.

Faço referência ao nosso telespectador da TV Assembléia. Ressalto
que se trata de uma TV que está presente em mais de 400 cidades de
Minas Gerais. Registro a presença do Deputado Gil Pereira, da
Deputada Rosângela Reis, do Deputado Getúlio Neiva, do Deputado
João Leite, do Deputado Padre João, enfim, agradeço a todos os que
estão conosco nesta tarde.

Com grande satisfação e orgulho, esta Casa comemora, a cada ano,
no mês de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nessa data,
precisamente dia 5 de junho, em todo o mundo manifestações
diversas estimulam à reflexão e propiciam crescente conscientização
quanto à necessidade cada vez maior da preservação ambiental,
numa atitude e esforços universais em favor da vida no planeta.

Todos conhecem bem as ameaças que nos rondam. As questões de
maior prioridade têm sido insistentemente levantadas pela mídia e
discutidas nos diversos fóruns que tratam da matéria: o aquecimento
global, o desmatamento, a poluição dos cursos d'água, a devastação
e o comprometimento dos recursos naturais são fatores de grande
preocupação da sociedade contemporânea, aos quais toda a atenção
é necessária. É importante constatar, na atualidade, que os diversos
segmentos sociais vêm assumindo um posicionamento de
participação e cobrança quanto às ações necessárias por parte das
autoridades, no que se refere ao meio ambiente; e, nesse particular,
eleva-se a consciência do cidadão no tocante ao seu papel como
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agente promotor e fiscal.
Aqui em Minas é importante destacar a atuação da Secretaria de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, órgão de
destaque do governo Aécio Neves, sob cuja coordenação o Sistema
Estadual do Meio Ambiente - Sisema - tem merecido o
reconhecimento da sociedade. Dessa forma, é significativo o trabalho
da Semad nas atividades de planejamento, execução, avaliação das
ações setoriais a cargo do Estado relativas à proteção e à defesa do
meio ambiente, à gestão dos recursos hídricos e articulação das
políticas de gestão dos recursos ambientais para o desenvolvimento
sustentável.

Como integrantes do Sisema, é relevante destacar a atuação
eficiente dos órgãos que o compõem, a saber: Conselho Estadual de
Política Ambiental - Copam -; Conselho Estadual de Recursos
Hídricos - CERH -; Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -,
responsável pela qualidade ambiental do Estado; IEF; e Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam.

Essas entidades, em soma de esforços, têm possibilitado a
realização de um grande trabalho em Minas Gerais. Segundo
avaliação do Secretário de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, há
melhora importante dos indicadores relativos à disposição de resíduos
urbanos e tratamento de esgotos, com elevação significativa dos
índices de atendimento. No que se refere aos resíduos sólidos, a
população atendida por sistemas adequados de tratamento de lixo é
mais do que o dobro daquela contemplada em 2003. Com isso, na
atualidade 40% da população servida é beneficiada, totalizando mais
de 6 milhões de pessoas. Quanto ao esgotamento sanitário, os
números são mais expressivos, com aumento em 500% da população
que conta com serviços de tratamento de efluentes, e isso em razão
de um grande trabalho realizado pela Copasa com o objetivo de
universalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento
sanitário em Minas Gerais.

Convém ressaltar aqui o importante trabalho que a Copasa vem
realizando em todo o Estado, relativamente a esse grande desafio: o
tratamento do esgoto sanitário. É com muita honra que registramos,
mais uma vez, que tivemos o privilégio de servir a essa empresa por
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cerca de 25 anos. Conhecemos de perto o seu trabalho e a sua
importância frente ao desafio de melhorar a qualidade de vida de
nossa população.

Outro aspecto importante é a modernização das ferramentas para a
gestão ambiental, incluindo o zoneamento ecológico e econômico e a
avaliação ambiental e estratégica para os setores de energia e
transporte. Com isso, Minas Gerais é o primeiro Estado fora da
Amazônia a ter 100% do seu território coberto por zoneamento.

As conquistas levadas a efeito no setor ambiental em nosso Estado
nos propiciam motivos para comemorar o Dia do Meio Ambiente. E
particularmente neste mês de comemorações, está-se tornando
tradição nesta Casa a prestação de homenagem, em reunião especial,
a autoridades, empresas, entidades e cidadãos que têm tido atuação
de destaque no desenvolvimento de ações em favor do meio
ambiente.

Sempre temos dito nesta Casa que, apesar de tudo o que tem sido
feito, ainda há muita coisa a fazer. O desafio ainda é enorme e
necessita, cada vez mais, de uma atuação integrada de todos os
segmentos da sociedade. Como disse, está-se tornando tradição
nesta Casa aproveitar esse dia para reconhecer publicamente
pessoas e entidades que trabalharam, trabalham e que se preocupam
com a questão ambiental. Nesse aspecto, gostaríamos de informar
que já tivemos a oportunidade de homenagear, entre outras empresas
e entidades, pelo seu trabalho realizado em prol do saneamento, a
Copasa. Já tivemos oportunidade também de homenagear o Projeto
Manuelzão, pela experiência inédita de, por meio de uma ONG,
implementar um programa de recuperação de uma importante bacia
de Minas Gerais, a do Rio das Velhas, que tem importância
fundamental na despoluição do Rio São Francisco, o Rio da
Integração Nacional.

Senhoras e senhores, o nosso homenageado é um homem que
desde jovem demonstrou interesse pelas questões ambientais. À
época em que manifestou seu gosto pela natureza, o tema “ecologia”
não despertava a atenção que hoje é marcada por ampla cobertura
nos meios de comunicação, além de constituir-se constantemente em
assunto de destaque na pauta de eventos em todo o mundo. Hugo
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Werneck, na verdade, assumiu a causa ambiental por amor à
natureza. Em sua trajetória profissional, tratou também de dedicar-se
à matéria movido pela vocação de servir à humanidade, a partir da
preservação dos recursos naturais. Para isso, participou efetivamente
da criação de entidades voltadas para o meio ambiente e tem
trabalhado continuamente com esse objetivo, sendo, portando, um
incansável defensor da vida para as gerações atuais e futuras.

Esse é, meus caros amigos, um pouco do nosso querido
homenageado deste ano, nosso querido ambientalista Prof. Hugo
Werneck.

Muito obrigado pela presença de todos. Parabéns, Prof. Hugo! Esta
é a homenagem da Assembléia Legislativa ao seu trabalho, à sua
dedicação ao meio ambiente e à preservação da vida. Muito obrigado.

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

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega à Sra. Maria Elizabete Azeredo
Furquim Werneck, filha do homenageado nesta solenidade, Prof.
Hugo Werneck, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém
os seguintes dizeres: “Ambientalista desde uma época em que
ecologia era apenas um conceito bonito, mas distante, o Dr. Hugo
Werneck sempre manteve profundos laços de amor com a natureza,
empreendendo incessante luta em sua defesa. Na comemoração do
Dia Mundial do Meio Ambiente, a merecida homenagem da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais a esse grande homem e o
reconhecimento do importante trabalho que ele tem realizado em prol
da preservação da natureza de nosso Estado e de nosso País”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida, com muita alegria, o
Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que suscitou esta
reunião e esta homenagem, para fazer parte desta cerimônia.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras da Sra. Maria Elizabete Furquim Werneck

Senhoras e senhores, é um prazer muito grande estar aqui
representando o meu pai, que está recebendo esta homenagem tão
bonita.

Como já dito, meu pai, por estar impossibilitado de comparecer a
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esta reunião e por estar restabelecendo-se, solicitou-me que
cumprimentasse especialmente o Deputado Fábio Avelar, Vice-
Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, agradecendo-
lhe o requerimento que deu origem a esta homenagem.

Ele ainda pediu que eu parabenizasse a Assembléia Legislativa pela
competente e sistemática atuação na regulação das questões
ambientais do Estado, o que tem contribuído significativamente para
minimizar os problemas de degradação do meio ambiente, para
consolidar uma consciência ambiental e para se buscarem
efetivamente melhorias para o Estado como um todo. Meus sinceros
agradecimentos.

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

institucional da Feam.
- Procede-se à exibição do vídeo.

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

que, sob a regência da maestrina Eliane Fagioli, apresentará as
canções “As penas do tiê”, de Heckel Tavares, e “Alma llanera”, de
Pedro Elias Guterres.

- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Informamos aos presentes que serão distribuídas mudas

de árvores frutíferas no salão de chá. Essa é uma oferta do IEF.
Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Maria Elizabete Furquim Werneck, filha do Prof. Hugo
Werneck, homenageado da tarde - ressaltando que é uma alegria tê-la
conosco, pedimos que leve ao Prof. Hugo Werneck o abraço de todos
os Deputados da Assembléia Legislativa, já que o requerimento do
colega Deputado Fábio Avelar foi apoiado por unanimidade nesta
Casa -; Exmos. Srs. Guilherme Hermeto Costa, Ouvidor Ambiental do
Estado de Minas Gerais, representando o Desembargador Lúcio
Urbano Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado; Carlos Albérico Villar,
Cônsul-Geral do Uruguai - é uma alegria e uma honra a sua presença
nesta Casa -; Ilmar Bastos Santos, Subsecretário de Gestão
Ambiental Integrada da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; e Deputado Fábio Avelar, iluminado
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autor do requerimento que suscitou esta homenagem; demais
autoridades; integrantes do Coral da Copasa, tão bem coordenado
pela maestrina Eliane Fagioli - parabenizando a todos vocês, lembro
que distribuir músicas é muito bom, gostoso e tranqüiliza a alma -;
funcionários da Casa; imprensa; pessoal que nos acompanha das
galerias e pela TV Assembléia; senhoras e senhores, este pequeno
atraso com o qual a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente perde sua relevância
se constatarmos que todos os dias são propícios para a promoção da
consciência ambiental e para o favorecimento do comportamento
ecológico junto aos nossos cidadãos.

Nos planos internacional e nacional, a discussão sobre a segurança
humana em suas relações com a natureza esteve à tona nos últimos
dias. Ainda velamos os mais de cem mil mortos pelo ciclone de
Mianmar e pelo terremoto da China e nos bate à porta a crise mundial
de alimentos, prometendo o agravamento da pobreza e da fome em
uma época em que a humanidade produz mais alimentos do que
necessita. Quanto aos imprevisíveis desastres naturais, não podem,
numa visão mais ampla, serem isolados das questões do aquecimento
global, do avanço da desertificação e da escassez de água no
planeta. Por outro lado, enquanto o alimento for visto prioritariamente
como mercadoria e não direito dos mais pobres pela sua
sobrevivência e dignidade, o problema, que se torna de todos, só
tende a se agravar.

No nosso dia-a-dia, formulando leis e participando da criação de
políticas públicas, temos a consciência da necessidade de uma
solução sustentável para o abastecimento de alimentos. Essa solução,
já sabemos, passa pela construção de um modelo agrícola com maior
biodiversidade e pelo fortalecimento da agricultura familiar combinada
a novas tecnologias na grande produção. Faz parte de nosso
compromisso com nossos cidadãos, com nosso país e com nossa
época a participação na construção de um modelo à altura dos
desafios que temos pela frente.

Em nome de um desenvolvimento predatório, a Amazônia continua
sendo devastada a passos trágicos, sendo brasileiros os seus maiores
devastadores, o que provoca o olhar mundial sobre o assunto, sempre
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levando ao questionamento de nossa soberania.
O tema ambiental não pode mais ser separado dos outros assuntos

que permeiam nossos programas de governo. Não se pode, por
exemplo, falar de turismo ou transporte sem entrar no tema ambiental.
A epidemia de dengue, além de um problema de saúde, é resultado
de um problema ambiental, pois os gases do efeito estufa adensam a
camada protetora da temperatura terrestre, causando
superaquecimento pela blindagem oferecida ao retorno do excesso de
raios solares ao espaço. Assim, para o aumento de cada grau
centígrado da temperatura média do planeta, o número de insetos
transmissores de epidemias, endemias e pandemias é multiplicado
por cinco. O considerável e persistente aumento da dengue em
território brasileiro exige a tomada urgente de medidas antecipatórias
na área da saúde pública, para que o surto de dengue hemorrágica
não se transforme, brevemente, num anacrônico surto de febre
amarela. O combate à dengue representa, portanto, uma ação
ecológica, do mesmo porte que a fiscalização contra o desmatamento
ilegal.

Acreditamos, entretanto, que seja uma realidade possível e não um
delírio ambientalista a reversão da condição climática do planeta.
Portanto, faz parte de nossa missão como legisladores e agentes
políticos proteger, recuperar e poupar nosso meio ambiente. Provas
de que é possível ao País crescer com responsabilidade ambiental, já
podemos, felizmente, encontrar em nossa política minerária, diante da
realidade em curso, em Minas Gerais, dos novos projetos de
mineração em Jeceaba e em Conceição do Mato Dentro. Ambos
envolvem modernos e complexos sistemas siderúrgicos, com a
promoção do desenvolvimento econômico sem a costumeira
degradação da natureza e da vida das populações ali tradicionalmente
assentadas. Estamos, então, diante de uma grande oportunidade de
mostrar como, em Minas Gerais, podemos criar um novo “boom” de
desenvolvimento econômico e social, modelo para o mundo
globalizado, numa história de parceria e sustentabilidade entre o
governo e as empresas.

Recentemente, o teólogo Leonardo Boff comentava que se tornou
mais fácil enviar pessoas ao espaço e trazê-las de volta do que fazer
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com que os humanos respeitem os ritmos da natureza. Temos que
recuperar essa conexão rompida e que espelha o momento em que
Deus transportou a criação do caos ao cosmo. Reproduzimos as
palavras do teólogo, citando as Escrituras: “E Deus disse: ‘isto é bom’.
Colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para que o
cultivassem e o guardassem”.

Ora, cultivar representa favorecer o crescimento, e guardar significa
proteger e assegurar a continuidade dos recursos. Em suma, para
garantirmos a continuidade da vida e recuperar a confiança no futuro,
outro compromisso não resta à humanidade senão o nosso
engajamento definitivo na causa do desenvolvimento sustentável.
Muito obrigado.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 19/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Paulo Cesar - Exibição de vídeo - Entrega de
placa - Palavras do Deputado Zezé Perrella - Palavras do Sr.
Presidente.

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

Biagio Francesco Peluso, Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte Clube;
Deputado Zezé Perrella, Vice-Presidente de Futebol do Cruzeiro
Esporte Clube; Desembargador Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça
do Estado; Fernando Antônio Chaves Santos, Procurador da
Advocacia-Geral do Estado e Conselheiro do Cruzeiro Esporte Clube;
Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública
do Estado; e Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos atletas do

Cruzeiro Esporte Clube: goleiro Fábio, capitão do time campeão em
2008, Martinelli, Ramires e Charles, que se apresentam amanhã à
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seleção brasileira, que se prepara para as Olimpíadas; e dos Exmos.
Srs. Getúlio Gontijo de Amorim, Assessor Parlamentar da diretoria do
IEF; Vereador Antônio de Miranda Silva, da Câmara Municipal de
Itaúna; e do ex-atleta do Cruzeiro Cléber, hoje Diretor do América
Futebol Clube.

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

Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do Campeonato Mineiro 2008.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será executado pelo saxofonista Alfredo Schultz Filho e pelo tecladista
Flávio Lúcio Schultz.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Paulo Cesar

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando, nesta
solenidade, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente; Biagio
Francesco Peluso, Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte Clube;
Deputado Zezé Perrella, Vice-Presidente de Futebol do Cruzeiro
Esporte Clube; Afrânio Vilela, Desembargador do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais; Fernando Antônio Chaves Santos, Procurador da
Advocacia-Geral do Estado e Conselheiro do clube homenageado; e
Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública
do Estado; Sras. Deputadas e Srs. Deputados, senhoras e senhores
convidados cuja presença abrilhanta esta solenidade; imprensa
presente; público que nos acompanha em Minas Gerais pela TV
Assembléia; meu amigo Zezé Perrella, na pessoa do qual
cumprimento os demais torcedores celestes em Belo Horizonte, em
Minas Gerais e em todo o Brasil; integrantes das torcidas organizadas
aqui presentes; valorosos atletas Thiago Martinelli, Fábio, Ramires e
Charles, que representam neste momento os demais profissionais
cruzeirenses, os quais tanto contribuíram para mais uma conquista do
Cruzeiro; "Esportes não formam o caráter, revelam-no." Essa frase do
jornalista esportivo norte-americano Heywood Brown sintetiza bem as
emoções que o esporte, em especial, o futebol, paixão maior do povo
brasileiro, nos proporciona. Pois é, efetivamente, na alegria de uma
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vitória ou na angústia da derrota que se revela o caráter de um
desportista.

Hoje estamos aqui prestando uma justa homenagem ao Cruzeiro
Esporte Clube, time do nosso coração, pela conquista de seu 34º título
do Campeonato Mineiro. Aliás o fazemos porque o Campeonato
Mineiro é um dos mais tradicionais do Brasil, vem sendo disputado
desde 1915, e sua conquista é motivo de orgulho para dirigentes,
jogadores e torcedores. Desde os seus primórdios, o Campeonato
Mineiro vem-se constituindo em importante veículo de integração do
Estado e de divulgação de Minas no Brasil e no mundo. É uma
competição que permite aos torcedores do interior e de todas as
regiões do Estado verem suas cidades em destaque e também terem
contato com seus clubes de coração. É uma disputa que também
fortalece os clubes do interior, revela craques, alimenta uma saudável
rivalidade entre os clube mineiros e eletriza torcedores de todas as
idades. O Campeonato Mineiro, portanto, ao longo dos anos se
consolida como um evento esportivo importante para Minas Gerais.
Foi justamente por meio dele que um clube fundado em 2/1/21 por
desportistas da colônia italiana de Belo Horizonte com o nome de
Societá Sportiva Palestra Italia despontou como uma das maiores
glórias do esporte nacional.

Esse clube, nascido aqui ao lado, no Bairro Barro Preto, em seu
início era aberto apenas à participação da colônia italiana. Já em
1925, quando abriu as portas para desportistas de qualquer
nacionalidade, à época Palestra Italia passou a ganhar adeptos e a
ampliar seus horizontes. Em janeiro de 1942 houve outro fato
relevante na história celeste, quando o Brasil entrou na 2ª Guerra
Mundial enfrentando a Alemanha, a Itália e o Japão. Por consenso
entre os Diretores, foi promovida a mudança do nome Palestra Italia e
aprovado o nome Cruzeiro Esporte Clube por ser a constelação do
Cruzeiro do Sul o símbolo da Pátria brasileira. O uniforme, que até
então tinha as cores da bandeira italiana, também mudou para camisa
azul, calção e meias brancas.

Esse foi um marco para que o Cruzeiro se transformasse em uma
autêntica força do futebol nacional. Vários craques fizeram história, a
torcida foi crescendo, e os adversários passaram a temer o nosso
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esquadrão. Com o advento do Mineirão, em 1966, essa posição se
consolidou com a inesquecível geração de Tostão, Piazza, Natal e
Dirceu Lopes e a primeira conquista nacional; a Taça Brasil. Depois
desse, muitos outros títulos vieram, e hoje, além de 34 campeonatos
mineiros, o Cruzeiro conta sete títulos internacionais: duas Taças
Libertadores, duas Supercopas, uma Recopa, uma Copa Ouro e uma
Copa Master. O time também conquistou quatro títulos nacionais.
Além da já mencionada Taça Brasil, ganhou as Copas do Brasil em
1993, 1996 e 2000 e a inesquecível tríplice coroa, concedida à equipe
por ter ganho os Campeonatos Mineiro, Brasileiro e a Copa do Brasil
em 2003.

Essas conquistas importantes dos últimos anos se devem a uma
família cruzeirense em especial os irmãos Perrelas. De fato, a partir
da primeira gestão do meu amigo Zezé Perrella, nosso colega nesta
Casa, que depois foi sucedido no comando do clube com igual
competência por seu irmão Alvimar de Oliveira Costa - que aliás, por
motivo justo de problema na família, não pôde comparecer a esta
reunião e me ligou para deixar um abraço para todos, Diretores,
torcedores, enfim, toda a nossa equipe cruzeirense no Estado -,
marcou-se um divisor de águas na história do nosso Cruzeiro.

Levando as técnicas de gestão empresarial para a administração do
futebol e do patrimônio do Cruzeiro, a família Perrela teve papel
preponderante na modernização do clube.

Foi construída a Toca da Raposa 2, um dos mais modernos centros
de treinamentos do mundo. A nova sede administrativa é uma
realidade, grandes negociações de jogadores foram realizadas, as
divisões de base revelam craques em profusão, e a conseqüência é o
sucesso do clube dentro e fora dos gramados.

Tenho a honra de ser amigo do Zezé, do Avilmar e de seus
familiares. Acompanho de perto o time em suas viagens, sou
testemunha de como eles se dedicam ao clube de forma integral e
como esse empenho reverte em conquistas. É em homenagem a toda
essa trajetória de glórias, que orgulha uma das maiores torcidas do
Brasil, que hoje estamos aqui celebrando, e o fazemos como
verdadeiros desportistas, em conformidade com o pensamento com o
qual abrimos nosso pronunciamento. É por acreditar efetivamente que
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o esporte é um fator de integração social e cultural que apoiamos em
nossa atuação nesta Casa, a prática esportiva, especialmente no
interior, e o fazemos destinando recursos, por meio de emendas ao
Orçamento, para a iluminação de estádios, a cobertura de quadras
esportivas, além de apoiarmos a realização de torneios esportivos que
tanto motivam as cidades do interior. Senhoras e senhores, tenho a
convicção de que mais forte que as paixões geradas nas grandes
conquistas ou nas amargas derrotas, o esporte é um veículo para que
as pessoas pratiquem uma atividade física, melhorem a saúde, criem
vínculos sociais ou simplesmente se divirtam.

Portanto hoje, além de celebrar mais uma conquista de um grande
campeão, celebramos a união dos desportistas em torno de uma
atividade que traz tanta realização para nosso povo. Muito obrigado a
todos pela atenção.

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

institucional do Cruzeiro Esporte Clube.
- Procede-se à exibição do vídeo.

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

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega aos Srs. Biagio Francesco
Peluso, Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, e ao Deputado
Zezé Perrella, Vice-Presidente de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube,
de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes
dizeres: “O Cruzeiro Esporte Clube, reconhecido nacional e
internacionalmente por sua trajetória de glórias, vem abrilhantar os
estádios de futebol do nosso Estado ao conquistar mais vitórias em
2008. A homenagem da Assembléia Legislativa a esse grande clube,
que, embalado por sua torcida azul estrelada, conquistou de forma
incontestável o seu 34º título de Campeão Mineiro de Futebol”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida também, com muita
alegria, o Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento que suscitou
esta homenagem a nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Com a palavra, o Deputado Zezé Perrella, que falará em
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nome do Sr. José Cesário da Silva Almada Lima, Presidente do
Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube.

Palavras do Deputado Zezé Perrella
Boa-tarde. Quero cumprimentar o meu querido amigo Deputado

Paulo Cesar, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; o Exmo. Sr. Fernando Antônio Chaves Santos,
Procurador da Advocacia-Geral do Estado, nosso Conselheiro; o Sr.
Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública
do Estado; o Exmo. Sr. Afrânio Vilela, Desembargador do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, meu amigo e Conselheiro; o meu querido
amigo Biagio Francesco Peluso, Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte
Clube; o meu querido amigo, grande cruzeirense, Deputado Doutor
Viana, Vice-Presidente da Assembléia, representando o nosso querido
Deputado Alberto Pinto Coelho; o Sr. Hermínio Francisco Lemos,
Vice-Presidente do Conselho; e o nosso querido amigo José
Francisco Lemos, Vice-Presidente Administrativo do Cruzeiro.
Destaco a presença dos meus amigos Conselheiros Lúcio de Souza;
Getúlio Amorim; Geraldo de Paiva, nosso Diretor, o “Casca”; o Marco
Túlio, nosso Diretor de Esportes; o Rômulo Raimundo, também
Conselheiro; Aristóteles Ávila, essa grande figura do Cruzeiro Esporte
Clube; meu querido Hudson, Conselheiro; nosso amigo Antônio
Claret, Diretor de Marketing; e Guilherme Mendes, Diretor de
Comunicações. Cumprimento também os nossos atletas, na pessoa
de Charles, Ramires, Thiago e Fábio, representando aqui todos os
demais. Destaco a presença do José Sales, a quem estou vendo
agora, também nosso Conselheiro.

Este é um momento muito importante para todos nós, cruzeirenses,
principalmente para mim, ao receber esta homenagem da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, nossa Casa maior. Vejo isso
como reconhecimento pelo que o Cruzeiro representa para a
sociedade mineira. O Cruzeiro, de um pequeno clube do Barro Preto,
transformou-se rapidamente no clube mais querido de Minas Gerais.
Em relação à sua torcida, as pesquisas apresentam-na hoje como três
vezes maior do que a do nosso 2º colocado. Então, o Cruzeiro
representa realmente o espírito do mineiro. O Cruzeiro transformou-se
numa Cruzeiromania no Brasil inteiro.
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Destaco que aqui também se encontram, representando a nossa
torcida, o companheiro “Bolão” e vários representantes das torcidas
organizadas. Portanto é isto: vale a pena ser cruzeirense. Essa
homenagem que estamos recebendo aqui, hoje, é um reconhecimento
da Casa maior, como já disse, a esse trabalho que vem desde 1921.
O Cruzeiro Esporte Clube tem como características grandes
administrações. Agradeço os elogios que me foram feitos, assim como
ao Alvimar, que infelizmente não pôde comparecer porque o seu filho
se encontra hospitalizado. Mas ele mandou um abraço para todos.

Então, quero dizer da importância do nosso querido Cruzeiro.
Quanto ao elogio que o Deputado Paulo Cesar nos fez, recebo-o,
Paulo, muito mais na condição de amigo que você é. Mas não foram
só os Perrellas que ajudaram a construir o Cruzeiro. O Cruzeiro teve
grandes administrações. Encontra-se aqui um ex-Presidente, que é
uma lenda dentro do Cruzeiro, José Francisco Lemos. O Cruzeiro teve
a felicidade de ter grandes administradores desde o nosso fundador,
Aurélio Noce, passando por Mário Grosso, Felício Brandi, Carmine
Furletti, as famílias Masci. Talvez por isso o diferencial do Cruzeiro. A
harmonia política dentro do Cruzeiro sempre foi o nosso carro-forte,
eu diria. Nunca tivemos turbulência administrativa. É isso que fez o
Cruzeiro grande. O Cruzeiro, de um pequeno clube do Barro Preto,
formado por padeiros e pedreiros italianos, hoje paradoxalmente tem
fama de ser um clube de elite; e, nas classes “C” e “D”, somos quatro
vezes mais, realmente, no meio do povão. Mas se criou a
característica de que somos um clube de elite; ao contrário do outro
clube - o que não se trata de nenhuma crítica -, que foi formado por
mestres, engenheiros, professores. A elite que havia em Belo
Horizonte fundou o nosso adversário. Em relação ao Cruzeiro, foi o
contrário: um clube pequeno do Barro Preto, formado por operários
italianos. Paradoxalmente, temos fama de clube de elite, e o clube
popular no Estado chama-se Cruzeiro Esporte Clube.

Mas o grande diferencial que fez com que o Cruzeiro crescesse
dessa maneira foi a união que sempre existiu entre nós, entre pessoas
acostumadas com o batente, acostumadas a trabalhar em prol do
clube, o que o transformou em um clube do mundo como é hoje.
Então, Deputado Paulo Cesar, meus colegas, meus companheiros
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Deputados aqui presentes, obrigado por esse carinho, por essa
amizade, por esse reconhecimento. Podem estar certos de que
voltaremos aqui muitas vezes, meu amigo Deputado Vanderlei
Miranda, para que possamos receber muitas homenagens. Tenho a
certeza de que o Cruzeiro, se Deus quiser, ainda neste ano
conseguirá ser campeão brasileiro! Um beijão para todos vocês, e
obrigado por tudo.

Destaco a presença do nosso grande cruzeirense Orlando Augusto;
do nosso Conselheiro Joaquim Câmara, meu amigo; e do Paulo
Carvalho, que acabou de chegar. Desculpe-me, Câmara, como são
muitas pessoas, estamos sujeitos a lapsos.

Palavras do Sr. Presidente
Quero cumprimentar o Vice-Presidente de Futebol do Cruzeiro

Esporte Clube, Deputado e meu amigo Zezé Perrella, e, na sua
pessoa, a todos os demais Diretores; o Biagio Francesco Peluso,
Vice-Presidente de Futebol da instituição, ele que representa, na sua
essência, toda a família italiana responsável pela fundação do nosso
querido Cruzeiro, é uma alegria tê-lo na nossa Casa Legislativa, leve
um abraço ao Presidente e a todos os que compõem essa organizada
e unida diretoria do Cruzeiro; o Desembargador do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais, Dr. Afrânio Vilela; o Exmo. Sr. Dr. Marcelo Tadeu de
Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais; o Dr. Fernando Antônio Chaves Santos, Procurador da
Advocacia-Geral do Estado e Conselheiro do nosso querido Cruzeiro;
o amigo Deputado Paulo Cesar. Vou confessar aqui, Deputado Zezé
Perrella, que, quando o Cruzeiro ganhou de 5x0, o Deputado Paulo
Cesar já fez um requerimento antecipando esta homenagem. Disse
que não ia assinar porque faltava uma semana e que ainda havia
outro jogo para a concretização do título. Era grande a nossa
confiança, mas, por questão de disciplina, não quisemos antecipar.
Mas ganhamos de 1x0, e o requerimento foi apoiado unanimemente.
Por isso, Deputado Paulo Cesar, por esse amor, por essa garra, por
tudo que você representa para nós, companheiros seus, parabéns
pela iluminada autoria desse requerimento. Demais Diretores,
Conselheiros do Cruzeiro, colegas Deputados, quero cumprimentar a
todos na pessoa do Deputado Vanderlei Miranda, atletas, jovens
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desportistas, jovens torcedores, demais torcedores, telespectadores
que nos assistem pela TV Assembléia, imprensa, funcionários da
Casa, meus amigos.

No escudo do campeão mineiro de 2008, ao qual esta Casa hoje
presta a mais justa das homenagens, destacam-se as cinco estrelas
de uma constelação que todos os brasileiros sabem reconhecer no
amplo céu de nossas noites. O Cruzeiro do Sul, a tão impressionante
cruz de estrelas, também presente no centro de nossa bandeira,
rebatizou o vitorioso clube que não deixa de ser visceralmente mineiro
por ter sido fundado há quase nove décadas pelos integrantes da
arrojada e fecunda colônia italiana.

O então Palestra Italia já era autenticamente belo-horizontino, pois a
Capital mineira foi erguida, em grande parte, pelas mãos hábeis dos
operários italianos que vieram construí-la e por aqui ficaram.

Eles moldaram nossa cultura, filha de brasileiros e italianos,
profundamente integrados, para que nascesse e crescesse a maior
cidade de Minas, abençoada pelas montanhas e pelas serras que
emolduram a cruz de estrelas.

Hoje é o Cruzeiro Esporte Clube o dono da maior torcida do Estado,
que vem crescendo geometricamente, desde o momento em que a
história do futebol mineiro conheceu uma nova era com o Mineirão e a
geração comandada por Tostão, a que venceu a de Pelé na decisão
inesquecível da Taça Brasil de 1966. Depois desse marco ímpar, o
clube mineiro se impôs definitivamente ao Brasil, duas vezes campeão
da Libertadores e dono da inédita Tríplice Coroa de 2003, pela
irrefutável conquista dos Campeonatos Mineiro e Brasileiro, além da
Copa do Brasil.

São bem mais de sete milhões de corações pulsando sob um mar
de camisas azuis profundamente brasileiras e orgulhosamente
mineiras. Na bandeira da Pátria, também uma esfera celeste ocupa
seu centro. O hino à nossa bandeira, além de ressaltar o esplendor do
Cruzeiro do Sul, canta este céu de puríssimo azul, símbolo da amada
terra do Brasil. E também, claro, no Hino Nacional, no céu formoso,
risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.

Grande clube da cidade, o Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido
e jamais vencido, mora no coração de cada apaixonado torcedor.
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Além de tudo isso, tem como símbolo a raposa, o animal astuto, sagaz
e matreiro, que, mais que qualquer outro, traduz a essência da
mineiridade. Todo o Brasil vê com respeito o mineiro, que é visto
como exemplo produtivo para os que muito falam e pouco agem, ao
trabalhar em silêncio para chegar aonde quer e obter notáveis
resultados. Sem fazer muita algazarra nem muito barulho por nada,
mas construindo a maior torcida de um time brasileiro fora do eixo Rio-
São Paulo, exageradamente beneficiado pelos holofotes da mídia,
nós, cruzeirenses, exprimimos, com dedicação e seriedade, o melhor
da alma mineira.

Entre tantos outros títulos, nacionais e internacionais, além da
excelente situação no Campeonato Brasileiro, nós, cruzeirenses,
temos o grande, sutil e insubstituível prazer de desfrutar a condição de
campeões mineiros de 2008. Portanto, sem a intenção de estragar a
festa de nenhum de seus adversários, esta torcida que vem crescendo
com dimensões chinesas, mas que encarna em seu peito o céu
profundo do Brasil, pode, como diz seu hino, viver feliz e sem culpa,
cheia de vaidade. Muito obrigado!

ATA DA 30ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2008

Presidência dos Deputados Célio Moreira e Carlos Mosconi
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Célio Moreira - Palavras do
Deputado Carlos Mosconi - Entrega de placa - Palavras do Sr.
Leonardo Miguel Severini - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Carlos Mosconi - Célio

Moreira - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - 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-
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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.

Leonardo Miguel Severini, Presidente da Associação dos Atacadistas
Distribuidores do Estado de Minas Gerais - Ademig -; Manoel Severini,
Diretor-Presidente do Atacado Vila Nova; e Deputado Carlos Mosconi,
co-autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar as presenças da Exma. Sra.

Luciana Leão Lara, Defensora Pública, representando o Corregedor-
Geral da Defensoria Pública, Dr. Marcelo Tadeu de Oliveira; e dos
Exmos. Srs. Maurício Ludgero Siqueira, Presidente do Conselho
Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais -
Coreminas; e Deputado Federal Elismar Prado.

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

Atacadistas Distribuidores do Estado de Minas Gerais - Ademig -
pelos cinco anos de sua fundação.

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

DVD da Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores - Abad.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Com a palavra, o

Deputado Célio Moreira, co-autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Palavras do Deputado Célio Moreira
Exmo. Sr. Presidente Deputado Carlos Mosconi; Exmo. Sr.

Leonardo Miguel Severini, nosso amigo e Presidente da Ademig; Sr.
Manoel Severini, Diretor-Presidente do Atacado Vila Nova; senhoras e
senhores; amigos que acompanham também pela TV Assembléia a
justa homenagem que hoje esta Casa presta à Ademig, meus
cumprimentos a todos os que nos honram com sua presença na
solenidade desta noite, em que esta Casa vem prestar justa
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homenagem à Associação dos Atacadistas Distribuidores do Estado
de Minas Gerais, a nossa Ademig, pelo transcurso de seu quinto ano
de fundação. Cinco anos marcados por ações eficientes, dedicação e
empenho da direção e dos funcionários na definição de estratégias e
conceitos que consolidam a pujança do setor de atacadistas e
distribuidores deste Estado, bem como na defesa de políticas justas
que viabilizem maior expansão do setor dos mais importantes pilares
de nossa economia.

Com especial destaque, saudamos seu Presidente, o jovem
advogado Leonardo Miguel Severini, advogado e administrador de
empresas, cujo perfil condensa as qualidades peculiares de um bom
mineiro, entre elas o gosto pelo trabalho. Não estarei exagerando ao
afirmar, meu caro Leonardo, que você muito bem incorpora o
pensamento de Aristóteles, de que a coragem é a maior das virtudes.

Você vem demonstrando, à frente dessa Associação, que coragem
não lhe falta, como lhe sobram capacidade, criatividade e espírito de
luta, características essenciais a um bom líder associativista. É sem
dúvida ao seu comando seguro, aliado ao senso cooperativista de
seus auxiliares, que devemos atribuir os bons resultados obtidos pela
Ademig nesses cinco anos de atividade. Não faz tanto tempo assim,
amigos tropeiros cortavam as estradas mineiras levando, no lombo
dos animais, gêneros alimentícios e toda sorte de produtos para o
suprimentos das necessidades básicas de pequenas cidades ou
modestos arraiais. Muitas de nossas cidades registram a passagem
desses corajosos homens em seu histórico de fundação, e há
registros do surgimento de vários Municípios em torno dos locais
usados como abrigos temporários pelos tropeiros. Esse tempo legou-
nos à culinária o conhecido feijão-tropeiro, uma das tradicionais
especialidades mineiras. Por esse tempo, um pouco mais adiante,
famosos mascates desafiavam carrocerias de velhos caminhões nas
estradas empoeiradas, levando, nas malas de papelão, cortes de
seda, enxovais, batons, relógios, sapatos, maquiagens, as novidades
e os adereços que as jovens ansiavam por receber nos rincões
distantes. Esse tempo é parte da história de um Brasil menino,
coronelista, mas tudo isso parece ainda nos acenar da curva de uma
estrada. Esses reminiscentes fatos históricos afloraram-me à memória
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quando buscava inspiração para escrever esta breve fala, e fui
encontrá-la na feliz publicação que marcou os 25 anos da Abad,
“Bandeirantes da Era Moderna”.

Há um longo período entre esse tempo e o surgimento da cultura
associativista no Brasil, onde tais práticas emergiram nas últimas três
décadas como uma forma de reação ao controle estatal, buscando
libertar-se da recente história negra brasileira, do poder autoritário.
Sem dúvida, o processo democrático e sua afirmação intransponível
fortaleceram a sociedade civil para que se organizasse e participasse
ativamente do sistema democrático, reformulando as instituições.
Podemos dividir a história do País em três momentos: a do
agrupamento religioso ou com bases econômico-sociais, o
corporativismo marcado pela época populista de Getúlio, mas com
forte controle estatal, e o novo associativismo. Esse novo
associativismo orienta-se para a propulsão de cidadania e de acesso
às cidades, criado inicialmente como forma de melhor organizar e
prover necessidades básicas, mais tarde melhor utilizado como forma
de ação coletiva, onde brotam novas idéias fecundas para a gestação
de uma sociedade melhor. No novo associativismo está a nossa
Ademig, uma das filiadas da Abad, que, sediada em São Paulo, se faz
presente nos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal, e
congrega 3.345 empresas, sendo 2.288 atacadistas e distribuidores e
1.057 indústrias e prestadoras de serviços. Nesses 25 anos de
existência, a Abad e suas regionais têm trabalhado com afinco na
busca de garantir o abastecimento nacional com qualidade e respeito
à sociedade brasileira. Para tanto, promove diversos eventos anuais e
mantém uma estreita colaboração com os poderes públicos. Em
particular, com o Congresso Nacional, fornecendo valiosos subsídios
para a formulação de políticas públicas. Foi a Abad uma das pioneiras
na prática do associativismo, num tempo em que os atacadistas e
distribuidores eram vistos como os grandes vilões da inflação, que
grassava desesperadora para a imensa maioria do povo brasileiro. Foi
nesse contexto que os empresários do setor, até então acostumados
a se verem como concorrentes, passaram a buscar soluções comuns
para os seus problemas e para a crise em que estavam imersos. As
palavras de ordem naquele momento eram: “Não fique de fora;
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participe; a união fortalece”. Dessa percepção, dessa união, nasceu a
Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, uma das mais
sólidas e respeitadas entidades de classe deste país, representativa
de um segmento de fundamental importância para a vida de milhões
de brasileiros, que é a distribuição de bens por atacado. A par dessas
iniciativas, foi criado o instituto Abad, com o objetivo de fomentar a
cultura e a educação nas camadas mais carentes de nossa
sociedade, daqueles profissionais que atuam no mercado atacadista e
distribuidor brasileiro.

Poderia enumerar aqui as ações que potencializam essa associação
que aqui hoje é homenageada, destacar os números robustos
resultantes de sua atuação, mas penso que deve ser isso uma
prerrogativa de sua direção. Como parlamentar, no entanto, julgo
importante ressaltar uma das atuais demandas da Ademig, que é a
busca do diálogo com o governo, na luta travada pelos atacadistas e
distribuidores pela redução da carga tributária em Minas. Não há
dúvida de que a carga tributária deste Estado é uma das mais altas do
País. Estou certo de que nosso Governador Aécio Neves há de se
sensibilizar diante dos argumentos expostos pelo Presidente Leonardo
Severini no rol de reivindicações entregues recentemente ao
Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda, Antônio
Eduardo Macedo Soares. Alio-me aos que defendem a redução do
ICMS de 18 para 12% para grande parte dos produtos
comercializados pelo segmento atacadista e distribuidor. Entendo
também que uma tributação mais atrativa potencializaria ainda mais a
economia deste Estado e evitaria a perda de mercados para outros
centros. É imperioso e urgente que nosso Governador tenha um olhar
clemente, principalmente para o setor atacadista e distribuidor mineiro,
que representa uma das maiores forças da economia deste país. É
sabido que Minas é o líder em arrecadação, e, tal como pensam os
senhores, creio que, se esse apetite por tributos fosse freado,
teríamos muito a ganhar.

É oportuno ressaltar que, em 2004, esse setor chegou a representar
37% do faturamento nacional. Naquele ano, foi implantada a chamada
Substituição Tributária - ST -, que passou a onerar ainda mais o bolso
do empresário atacadista e distribuidor mineiro. Além de arcar com o
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ICMS relativo à sua própria operação, passou a recolher também o
imposto devido pelas operações do varejo até o consumo. Além disso,
é o setor que apresenta maior produtividade e o que oferece melhor
remuneração aos empregados, conforme apurado em pesquisa
realizada pela Ademig, em parceria com a Federação do Comércio do
Estado de Minas Gerais, a Fecomércio.

Outro dado significativo é o número de empregos produzidos pelo
segmento no País, o qual apresentou crescimento de 20% em 2006,
se comparado com o mesmo período em 2005. Somente em Minas
Gerais, no ano de 2005, o comércio por atacado foi responsável pela
ocupação de aproximadamente 110 mil pessoas, que juntas
receberam a importância de R$1.018.000.000,00 relativos a salários,
retiradas e outras remunerações. Esse estudo concluiu também que
Minas é o 2º maior arrecadador de ICMS no Brasil. Os dados mostram
que as empresas atacadistas e distribuidoras mineiras produzem para
o Estado uma arrecadação superior à produzida pelo comércio
varejista. Para tanto, colaboraram o aumento da massa salarial, a
redução dos preços dos produtos importados, as políticas sociais do
governo e a economia internacional.

A força do setor atacadista e distribuidor ficou evidente na primeira
feira mineira, a Expomix 2008, realizada em abril, no Expominas, e
que reuniu cerca de 150 empresas dos mais variados segmentos,
entre fornecedores e representantes comerciais. Resta-nos agora a
esperança da aprovação do projeto enviado ao Congresso Nacional
propondo a uniformização dos tributos no País. Aprovado, ele seria
um importante instrumento para dar fim à política predatória de alguns
Estados, que crucificam sobremaneira o setor atacadista e distribuidor
mineiro. Estou atento à tramitação dessa matéria, cuja aprovação
responderia aos apelos de vários segmentos da economia deste
Estado.

Mas voltemos o foco desta noite para a nossa homenageada, que,
em sua ainda curta, mas gloriosa trajetória, tem primado por uma
atuação decidida, forte e sempre atenta na defesa dos interesses do
setor atacadista e distribuidor, com vistas a fortalecer ainda mais a
imagem de seus associados e consolidar o mercado mineiro como o
maior pólo atacadista e distribuidor da América Latina.
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Outro aspecto dessa Associação que muito tem-me impressionado,
como Deputado que sou, voltado para ações de cunho filantrópico, é a
sua preocupação social e humana, materializada em um trabalho de
assistência e apoio à causa social e humana de comunidades
carentes. Entre os programas desenvolvidos por ela, cabe aqui
destacar o Empório da Comunidade e o Valores de Minas, este em
parceria com o Servas, que estimula a iniciação artística de cerca de
500 jovens de 14 a 24 anos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Concluindo, Sr. Presidente, digo que, se, no passado, os primeiros
homens que iniciaram a atividade atacadista e distribuidora foram
visionários, apostando num negócio que ninguém julgava possível,
hoje, numa economia sólida, com tecnologias de ponta, faltam-nos
tão-somente uma infra-estrutura de transporte e uma carga tributária
menos impactante para que o setor atacadista e distribuidor mineiro
siga sua rota de crescimento, com o mesmo espírito desbravador e
audaz.

E, neste contexto, é preponderante o papel do trabalho associativo,
sobre o qual recai a responsabilidade de mediar conflitos e buscar
caminhos e experiências que venham solidificar a posição do setor
atacadista e distribuidor brasileiro de forma universal. Quero
parabenizar mais uma vez a Ademig e o nosso Presidente, pelo que
representa para nosso Estado. Esta Casa estará sempre à disposição
para exercer o seu papel de mediadora junto ao governo e à
sociedade, no que for de sua competência. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Com a palavra, o
Deputado Carlos Mosconi.

Palavras do Deputado Carlos Mosconi
Caro Deputado Célio Moreira, Presidente desta reunião e Deputado

que, juntamente comigo, é autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem à Ademig - o Deputado Célio Moreira preside a
reunião neste momento e representa o Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho -; meu
prezado amigo Leonardo Miguel Severini, jovem Presidente da
Ademig, conterrâneo da cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas;
Sr. Manoel Severini, Diretor-Presidente do Atacado Vila Nova, que
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aqui se encontra com sua esposa, mãe de Leonardo, Maria
Auxiliadora Miguel Severini; demais familiares do Presidente da
Ademig, senhoras e senhores, convidadas e convidados, Deputado
Weliton Prado e seu irmão Elismar Prado, Deputado Federal que aqui
se encontra, para nossa satisfação, a homenagem que o Parlamento
mineiro hoje faz à Associação dos Atacadistas Distribuidores do
Estado de Minas Gerais - Ademig -, por via desta reunião especial,
pode parecer apenas o reconhecimento do sucesso de uma instituição
que bem representa o comércio atacadista, notabilizando-se pela sua
prosperidade, pela sua eficiência ou mesmo pela sua capacidade de
representação. Mas não seria apenas isso. É certo que, ao
comemorar seu quinto aniversário, a Ademig reúne todos esses
méritos. Mas aqui procuramos destacar outros aspectos da Ademig:
além de constituir uma instituição representativa de uma importante
categoria, se apresenta, também, como partícipe da história da
construção do desenvolvimento econômico em nosso Estado,
contribuindo decisivamente para a sua organização e para o
amadurecimento das relações que estabelece com seus clientes, com
a sociedade e com o governo.

Os números revelam um gigante. A Ademig representa o maior pólo
atacadista da América Latina. Das 20 maiores empresas do setor no
Brasil, a metade está em Minas Gerais e pertence à Ademig. Quase 1
milhão de clientes, mais de 11 mil vendedores autônomos, uma frota
de milhares de veículos, centenas de milhares de metros quadrados
para armazenagem de mercadorias, mais de R$30.000.000.000,00 de
faturamento por ano. O fato de um gigante como esse existir em
impressionante harmonia, sem causar nenhum ruído ou desgaste,
vem de uma engrenagem em perfeito funcionamento, focada em seus
objetivos e na busca de soluções compatíveis com a realidade e
voltadas para o entendimento e a cooperação. Esse é o estado de
espírito de seus dirigentes e participantes, que se espraia por toda a
organização.

No passado, nós, mineiros, realizamos um movimento sedicioso
para resolver nossos problemas tributários. Sinalizamos para todo o
mundo do séc. XVIII a vocação libertária de Minas Gerais. Hoje, no
séc. XXI, uma organização corporativa mineira dá lições de discussão
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e de solução, em alto nível, para uma questão outrora trágica. É este
o exemplo que buscamos no mundo moderno: a condução
responsável dos interesses privados, contribuindo para o
desenvolvimento de toda a sociedade. Nessa medida, a Ademig
busca fortalecer o setor atacadista e distribuidor do Estado de Minas
Gerais, defende seus interesses legítimos em todas as esferas,
procura dirimir as demandas e os conflitos naturais da atividade,
busca manter o diálogo com as autoridades e incentiva a realização
de cursos e treinamentos para seu próprio pessoal. O resultado disso
tudo é a integração e o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva,
envolvendo a produção, a distribuição e a comercialização dos mais
variados produtos, que implicam uma logística digna de Carl von
Clausewitz.

Entretanto a atuação da Ademig não se encerra no equacionamento
dos interesses de seus integrantes. Ela busca, com o mesmo afinco,
incentivar as ações assistenciais, objetivando a responsabilidade
social. Realiza esse desiderato sob a convicção de que a produção de
riquezas, materiais ou culturais, depende de uma sociedade voltada
para a solução de suas mazelas. Algumas delas têm, como resultante
mais triste, o crescimento do contingente de desvalidos e
abandonados, lançados à própria sorte não por opção, mas por não
disporem, infelizmente, de reais oportunidades. Buscando atenuar
este quadro, a Ademig colabora com o Serviço Voluntário de
Assistência Social - Servas -, apoiando o programa Valores de Minas,
que se propõe, em seu início, a estimular o desenvolvimento de
aptidões artísticas em mais de 500 jovens, com idade entre 14 e 24
anos, residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De todo modo, apesar das inegáveis qualidades dessa instituição,
nenhuma organização se faz ou se mantém sem o concurso de seus
participantes e dirigentes. Portanto, seria injusto homenagear a
Ademig sem mencionar este fato incontroverso: se a Ademig hoje é o
que é, muito deve aos seus dirigentes. Nessa medida, estendo esta
homenagem aos participantes, incentivadores, dirigentes e parceiros
da Ademig, de ontem e de hoje, na pessoa de Leonardo Severini, seu
atual Presidente. Registro que conheço e muito admiro a família
Severini, proprietária do Armazém Vila Nova, empresa de sucesso há
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80 anos. Essa grande empresa, fundada pelo Sr. Pedro Severini
Netto, instalou-se primeiramente em Monte Azul Paulista, em 8/5/28,
transferindo-se para Poços de Caldas em 1946. O Armazém Vila Nova
lá se encontra, desde então, trazendo progresso para a cidade e
orgulhando a todos os poços-caldenses. Seu atual Diretor, Manoel
Silvério Severini, é um grande amigo, por quem tenho inestimável
apreço. Em nome, principalmente, da população de Poços de Caldas
e em coro com todo o Estado de Minas Gerais, saúdo a Ademig, na
pessoa de seu Presidente, desejando-lhe o prosseguimento do
sucesso que sempre o acompanhou em todas as suas jornadas e deu
relevo a suas qualidades pessoais, sua simpatia e seu ótimo caráter,
comum a toda a sua família. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Célio Moreira,

representando o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Sr. Leonardo Miguel Severini, Presidente da
Ademig, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue
contém os seguintes dizeres: “Graças a uma posição geográfica
estratégica e a longa tradição em distribuir com qualidade, o Estado
de Minas Gerais concentra o maior pólo atacadista da América Latina.
Com o compromisso de fortalecer ainda mais o ramo em nosso
Estado, em junho de 2003, foi fundada a Associação dos Atacadistas
Distribuidores do Estado de Minas Gerais - Ademig -, que vem
cumprindo com excelência o compromisso de fortalecer esses
setores. O reconhecimento da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
à Ademig no aniversário de cinco anos de sua fundação”.

O Sr. Presidente - Convido o meu amigo e co-autor do requerimento,
Deputado Carlos Mosconi, para fazermos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Leonardo Miguel Severini

Depois de tão belos discursos, fico com medo de ser até um pouco
constrangedor. Espero que dê tudo certo.

Exmos. Srs. Deputado Célio Moreira, autor desta homenagem
concedida hoje; Deputado e amigo Carlos Mosconi, co-autor do
requerimento desta homenagem; meu pai, Sr. Manoel Severini,
Diretor-Presidente do Atacado Vila Nova; meu caro amigo Maurício
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Ludgero, Presidente do Coreminas; meus amigos, efetivamente
amigos, que estão aqui me acompanhando hoje num momento tão
bonito na trajetória da entidade e na minha própria; hoje é um dia
muito especial para nós do setor atacadista. Celebramos uma
amizade muito sólida, construída aos longo de seus cinco anos de
existência, com esta ilustre Casa, que representa tanto para todo o
povo mineiro. Digo com muito orgulho que não existe nada mais
gratificante que sermos considerados importantes por quem
consideramos indispensáveis.

Meus amigos, a glória de qualquer homem do campo é o momento
da colheita farta. Pois bem, este é o momento. Estamos colhendo
também o reconhecimento de um trabalho que já vem de décadas e
que, nos ú1timos anos, tem-se consolidado de uma forma institucional
muito forte.

O setor atacadista mineiro ocupa posição de destaque no cenário
nacional, sendo hoje o responsável pela distribuição de mais de 30%
do atacado brasileiro. Esses 30% hoje são 30% de um movimento de
R$106.000.000.000,00, em 2007.

Além disso, a região de Minas Gerais configura-se como o maior
pólo atacadista da América do Sul. Diante disso, sabemos do papel de
retaguarda de nossa entidade, que busca agregar, cada vez mais, os
nossos associados e lutar pelos interesses do setor, que não são
poucos, mas de muita importância para o desenvolvimento da cadeia
de suprimentos.

Realizamos com sucesso nossa primeira Minas Expomix - a feira do
setor atacadista e distribuidor mineiro, cujo resultado foi muito acima
do esperado. Realizamos também nosso segundo seminário tributário,
com apoio expressivo de todos os representantes da Secretaria de
Estado de Fazenda. E como não falar do nosso trabalho social?
Estamos presentes no projeto Empório da Comunidade, com foco nas
cidades de Poços de Caldas e Uberlândia, beneficiando ao todo 100
famílias, com projetos concretos e sustentáveis de inserção social e
primeiro trabalho, além do costumeiro trabalho de auxilio ao Servas.

Graças a todo esse trabalho, hoje, apesar de nossa curta existência,
somos reconhecidos, tanto pela Assembléia, que hoje nos presta esta
homenagem, como pelo governo, que nos tem possibilitado todas as
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formas de diálogo para a proteção de nosso Estado e nossos
contribuintes frente ao mercado.

Por isso, meus amigos, no dia de hoje, não só agradeço como
solicito e continuo contando com o apoio de todos vocês desta Casa,
para que possamos, cada vez mais, lutar por essa classe econômica
que tanto presta serviços de abastecimento e distribuição e ainda se
preocupa com quem está a sua volta e depende do seu trabalho.

Agradeço também a todos que puderam estar hoje conosco, para
prestigiar este momento ímpar em nossa existência. Por fim, agradeço
a Deus podermos estar aqui desfrutando esta homenagem. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Leonardo Miguel Severini, Presidente da Ademig; Sr. Manoel

Severini, Diretor-Presidente do Atacado Vila Nova; Exmo. Sr.
Deputado Carlos Mosconi, co-autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem; senhoras e senhores.

Representando um dos setores mais pujantes da economia do País,
a Associação dos Atacadistas Distribuidores do Estado chega ao seu
quinto ano de existência valorizando uma atividade que é responsável
por 4,5% do nosso produto interno bruto. Minas Gerais, contando com
mais de quatro mil empresas atacadistas, figura como o centro de
maior importância do setor ao concentrar o maior pólo atacadista da
América Latina. É fato conhecido que, das 20 maiores empresas
distribuidoras do Brasil, a metade está instalada em território mineiro.
Desde sua criação, a Ademig, que tem à sua frente a personalidade
dinâmica e agregadora de Leonardo Miguel Severini, vem
promovendo o fortalecimento do setor, fazendo jus à longa tradição
mineira de distribuir mercadorias com qualidade, aproveitando-se da
nossa posição central e estratégica.

Esta assembléia, que tem como escopo privilegiar o
desenvolvimento social do Estado pela valorização de nossas
vocações econômicas, apóia as grandes reivindicações dos
atacadistas distribuidores, adotando uma de suas principais
bandeiras, a redução da carga tributária, sempre por meio de um
diálogo produtivo com as diversas instâncias de governo. Com uma
tributação mais atrativa para suas empresas, Minas poderá fazer face
à concorrência predatória de outros Estados, uma vez que alíquotas
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altas dificultam um crescimento maior e mais eficiente de nossa
economia.

Com tão pouca idade, a Ademig já mostra que percorreu um largo
caminho, abraçando os principais interesses da classe e promovendo
sua expansão, além de propagar a causa maior da responsabilidade
social. Nesse aspecto, um importante apoio ao Servas, o Serviço
Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais, é representado pela
doação mensal de milhares de litros de leite à população carente.
Também o programa Valores de Minas mereceu uma parceria
significativa com a Ademig, para estimular não só a iniciação artística
como a inclusão social de milhares de jovens. Acreditando que este
primeiro capítulo da vida da organização será seguido por uma
história de realizações marcadas pelo mesmo empenho inicial,
desejamos uma longa vida à associação, profundamente identificada,
desde sua origem, com as necessidades e com o destino de Minas
Gerais. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto CoelhoY
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Durval Ângelo; questão de ordem; discurso do Deputado
Sávio Souza Cruz; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase:
Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Fábio Avelar; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação - Questão de ordem - Requerimento
do Deputado Chico Uejo; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.046/2007; discurso do Deputado Antônio Júlio; questões de ordem;
chamada para recomposição de quórum; inexistência de número
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regimental para a continuação dos trabalhos - 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 - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - 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 - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Vanderlei Jangrossi, 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 Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço, Sr. Presidente. A
Assembléia comemorou hoje uma data significativa, o Dia
Internacional do Meio Ambiente, que se celebrou no último dia 5 de
junho. Gostaria de fazer uma apelo à Mesa. Tenho um projeto que
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trata da questão global e se refere a uma política de planejamento
para a defesa do meio ambiente. É um megaprojeto; trata, por
exemplo, de compensações no caso de atividades poluentes,
abrangendo desde “shows” até empreendimentos econômicos. Sei
que esse projeto é muito complexo, mas peço à Mesa da Assembléia
que se empenhe no que se refere à sua tramitação nas respectivas
Comissões. Caso contrário, solicitaremos, conforme permite o
Regimento, que o projeto passe à Comissão seguinte. No entanto,
sabemos que isso empobreceria muito o projeto, pois acredito que o
trabalho da Assembléia, especialmente o dos Consultores, ajudaria a
enriquecê-lo. Quanto ao aquecimento global, essa seria uma grande
contribuição desta Assembléia para Minas Gerais. A homenagem é
boa, significativa, é uma lembrança; várias entidades estiveram
presentes. Todavia penso que a melhor forma seja dispormos de uma
medida coercitiva que vise impedir, punir, multar responsáveis por
atividades que não recuperem o meio ambiente. Ademais, é um
projeto que traz medidas educativas que visam mobilizar a sociedade,
principalmente o setor estudantil, para a preservação do meio
ambiente, a partir de ações efetivas. Ao mesmo tempo, o projeto traz
compensações, na mesma linha dos chamados créditos de carbono,
para as atividades econômicas que procurarem preservar o meio
ambiente. Então, pediria uma medida concreta para se votar esse
projeto.

Outros projetos estão na pauta da Assembléia, a exemplo do que
amplia a área de preservação da Serra do Rola-Moça, incluindo a
Serra da Calçada. Há, ainda, outros projetos de tombamento, como o
de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Portanto, Sr. Presidente,
penso que deveríamos demonstrar o nosso compromisso com a
questão ambiental fazendo uma pauta de projetos ambientais.
Poderíamos, assim, fazer um levantamento de todos os projetos
ambientais que se encontram em pauta e tentar agilizar a sua
tramitação. Temos o projeto da Bancada do PT que impede que a
Mannesmann e a MBR continuem degradando a Serra da Piedade.
Hoje o impedimento se dá por meio de uma liminar da Justiça. Então,
poderíamos fazer uma agenda ambiental propositiva. Dessa forma,
todos os projetos que tratam do meio ambiente tramitariam e seriam
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votados rapidamente.
Acredito que o Deputado Rêmolo Aloise, que gentilmente me cedeu

o seu espaço a fim de que eu fizesse esta intervenção esclarecedora -
não pretendo protelar nem adiar a apreciação de nenhum projeto -,
concorda comigo: muito mais importante que uma homenagem, uma
reunião, como a que realizamos nesta tarde, é elaborarmos a pauta
ambiental da Assembléia. Em vez de votarmos outros projetos,
Deputado Rêmolo Aloise, que aumentam despesas para o Estado,
para setores que talvez não estejam necessitando tanto disso - e
temos vários projetos dessa natureza -, poderíamos elaborar a pauta
ambiental, na qual constariam projetos que fossem realmente úteis à
sociedade, que criassem uma política de preservação. O desequilíbrio
ecológico que estamos vivendo nada mais é que uma resposta dura,
cruel que a natureza nos dá em forma de tragédia, em virtude da
degradação ambiental que causamos. Então, pauta ambiental já!
Penso que essa é a melhor forma de homenagearmos o meio
ambiente.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Presidente, na reunião ordinária

desta Casa, pedi ao nobre Deputado que a estava presidindo para
discutir a ata e, durante a discussão, formulei uma questão de ordem.
Salvo engano, o 2º-Secretário “ad hoc”, que leu a ata, não citou essa
questão de ordem. Talvez isso tenha acontecido porque esta é a ata
resumida, e a ata oficial será publicada no “Diário do Legislativo”. Mas
indago a V. Exa. se o meu pedido de questão de ordem deveria ou
não constar da ata que foi lida neste Plenário.

O Sr. Presidente - Esclareço ao Deputado que a questão de ordem
suscitada consta da ata. E esclareço também que o art. 41 do
Regimento Interno estabelece o seguinte: “Serão lavradas duas atas
dos trabalhos da reunião pública”. O inciso I diz: “Uma, em minúcias,
para ser publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado”. Portanto,
a questão de ordem do Deputado consta dessa ata minuciosa a ser
publicada. O inciso II diz o seguinte: “outra, sucinta, para ser lida,
aprovada e assinada na reunião seguinte”. Portanto, entendo eu que a
questão de ordem foi levada em consideração e está plenamente
atendida, nos termos do Regimento.
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O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, o meu entendimento é
o mesmo de V. Exa. Para encerrar a minha questão de ordem, como o
Deputado Durval Ângelo agradeceu a preferência da questão de
ordem, tenho a dizer a ele que já fui jovem como ele. Hoje, tenho uma
idade maior do que a dele, e é dever dos mais idosos abrir mão para
os mais novos nesta Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado
Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, uma coisa tem
chamado a atenção do PMDB nos últimos dias. Entrando em contato
com companheiros nossos do interior, verificamos a coincidência de
que, em praticamente todos os Municípios de Minas, um instituto de
pesquisas, chamado Instituto Doxa, está realizando pesquisas
eleitorais. E é importante levantarmos essas questões, já que está em
pauta um projeto de suplementação do Ministério Público e achamos
que o próprio Ministério Público deve fazer uma investigação sobre
quem está custeando essas pesquisas do Instituto Doxa em todas as
cidades de Minas Gerais. É fundamental ficarmos atentos às ações do
Instituto Doxa, que vem fazendo pesquisas em todos os Municípios
mineiros. Essas pesquisas estão até sendo usadas como moedas de
troca para militantes, para Deputados que são aquinhoados com
determinado número de pesquisas do Instituto Doxa. Temos que
insistir em falar o nome Doxa para que as pessoas gravem: é o
Instituto Doxa, “d”, “o”, “x”, “a”. Esse instituto está sendo usado como
moeda de troca para fazer pesquisas com interesses inconfessáveis.

Portanto, quando temos em pauta projetos do Ministério Público,
cobramos dele uma investigação sobre quem está pagando o Instituto
Doxa, com que recursos está sendo financiado o Instituto Doxa nas
pesquisas que vem fazendo em Minas Gerais. Essa é uma dúvida que
temos a respeito do Instituto Doxa. É fundamental descobrirmos isso.
O Ministério Público pode ter uma participação importante, e até está
precisando de mais recursos para as investigações. Tenho a certeza
de que, entre essas investigações, com a manifestação deste
Deputado, o Ministério Público haverá de procurar saber quem está
patrocinando as pesquisas do Instituto Doxa, que vem fazendo
pesquisas em praticamente todos os Municípios mineiros. Sabemos
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que isso não fica barato para o Instituto Doxa. Precisamos saber
exatamente quem está patrocinando as pesquisas do Instituto Doxa.

Acho que o nome já está bem gravado. Creio que o Presidente já o
gravou. Pelo largo sorriso do Presidente, vejo que ele já assimilou o
nome do Instituto Doxa. Tenho a certeza de que, a partir deste dia,
todos os Deputados estarão atentos às ações do Instituto Doxa, que
tem feito tantas pesquisas eleitorais em Minas Gerais. Haveremos de
descobrir, afinal de contas, quem paga as pesquisas do Instituto Doxa.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte e não
havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quero dizer duas

coisas. O Deputado Sávio Souza Cruz fala em Doxa, o Instituto que
fez a pesquisa na última convenção do PMDB, que dava a vitória a
ele, e vimos o resultado. Quero lembrar a V. Exa., Sr. Presidente, que
estamos acompanhando a reunião pela televisão e percebemos que
V. Exa. errou a data, pois a homenagem ao Cruzeiro Esporte Clube
não é hoje; salvo engano, a homenagem será amanhã, e V. Exa.
colocou esse terno azul e branco hoje em homenagem ao Cruzeiro,
mas tem de colocá-lo amanhã. Na televisão, o terno de V. Exa. está
azul (- Palavra expungida por determinação do Sr. Presidente.).

O Deputado Sávio Souza Cruz - Tranqüilizo o Deputado Alencar da
Silveira Jr. dizendo que o Instituto Doxa não faz pesquisas a respeito
de compra de convenções, de compra de convencionais, de uso da
máquina, de uso do Ceasa, de uso do Palácio da Liberdade ou de uso
da Prefeitura. Não é essa a seara do Instituto Doxa. Portanto ele não
estava fazendo pesquisas a respeito da convenção do PMDB. O
Instituto Doxa, até onde sabemos, faz pesquisas para o “PTdoA”. É
um novo partido que surgiu em Minas Gerais; o PT do Aécio, uma
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facção do antigo PT. É fundamental que o Ministério Público se
debruce sobre as ações e sobre os contratantes do Instituto Doxa. Por
isso é fundamental repetirmos esse nome para que todos saibam as
ações do Instituto Doxa.

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

Avelar 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.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, peço 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 “sim” 40 Deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Discordo, porque precisaríamos de um
quórum qualificado de 48 parlamentares. Na realidade, poderíamos ter
na pauta proposta de emenda à Constituição, e esse quórum
qualificado é que garantiria a votação. Então, com a presença de 39
parlamentares apenas, este parlamentar entende que o Regimento
Interno está sendo ferido.

O Sr. Presidente - A Presidência volta a afirmar que o quórum
necessário é de 39 Deputados, portanto está aprovado o
requerimento.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Chico Uejo solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
2.302/2008 seja apreciado em último lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação
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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 “sim” 38 Deputados. Com a presença do

Presidente, perfazem o total de 39 Parlamentares. Está, portanto,
ratificada a aprovação do requerimento.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.046/2007, do Deputado
Carlin Moura, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar
as atividades de caráter desportivo no Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. A Comissão de Educação opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, que opina pela
aprovação da Emenda nº 3, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas n°s 1 e 2, apresentadas em Plenário. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna para encaminhar a votação do Projeto de
Lei nº 1.046/2007, do Deputado Carlin Moura, que cria mecanismos
de incentivo ao desporto. Diz-se que o projeto é importante para o
esporte, mas, na verdade, é semelhante aos projetos de incentivo à
educação, que ficam apenas na discussão, sem nenhum resultado
prático. Muitas vezes, o incentivo ao esporte precisa de poucos
investimentos, mas temos visto gente colhendo assinaturas para
demolir o Mineirão e o Mineirinho. Vejam que coisa fantástica!

Enquanto isso, votamos, nesta Casa, um projeto de incentivo à
cultura para obter R$1.000.000,00 ou R$2.000.000,00 a serem
investidos no esporte especializado. Sinto tristeza quando leio o art.
4º, que diz que “a avaliação e a aprovação do enquadramento dos
projetos apresentados cabem a uma comissão técnica vinculada ao
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órgão gestor do programa”. Sinto tristeza, porque, sempre que se
criam incentivos, cria-se também uma comissão para geri-los. Fica
parecendo que estamos querendo dar satisfação para algo que não
tem solução. Deu-se satisfação: não houve solução, porque se criou
uma comissão.

O projeto, Deputado Carlin Moura, tem lógica, mas, além dos
aperfeiçoamentos já feitos, precisamos, em 2º turno, acrescentar
outras adaptações. Comissão neste governo não funciona. Comissão
neste governo é para não resolver as coisas, mas, mesmo assim,
insistimos em criar comissões. Comissão do órgão gestor, por
exemplo, é para gerir o quê? Na cultura, todos os anos,
desperdiçamos milhares e milhares de recursos por causa das
comissões que não tomam decisão, que não trabalham, que só criam
dificuldades. Se, ao levarmos um projeto à uma comissão e o
camarada que nos receber estiver de mau-humor, basta os papéis
estarem fora de ordem no momento de indicar, que ele devolve o
projeto à origem para ser colocado em ordem. É isso o que
precisamos mudar no serviço público. Um projeto que tem a lógica do
incentivo ao desporto tem de ser simplificado. Se for burocrático, não
funcionará.

Hoje, na parte da tarde, Deputado Carlin Moura, participei de uma
reunião sobre um projeto de lei sobre precatórios. Cansei de falar,
desta tribuna, que aquele projeto lançado pelo governo com todas as
pompas, com festa e jantar na Fiemg e no Palácio da Liberdade, não
funcionaria. E não funcionou. Quando, neste Plenário, eu disse que se
tratava de um projeto que não tinha como funcionar, fui muito
questionado. E hoje, o governo, por intermédio de assessores,
mandou revogar vários artigos da Proposição de Lei nº 14.699.

Há esse projeto também de incentivo ao esporte. O Deputado João
Leite já tentou também fazer coisas parecidas, pelas quais lutamos e
conseguimos aprovar; todavia não entram em vigor, porque a
Secretaria de Fazenda é o segundo governo do Estado. Temos o
Governador eleito, Aécio Neves, e a Secretaria de Fazenda manda no
Estado: só fazem o que querem. Então, quando esse projeto chega lá,
nós, com todo o entusiasmo - aliás, assisti até a uma propaganda do
PCdoB em que o Deputado Carlin Moura falava muito bem e dizia que
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estava criando um mecanismo para o incentivo ao desporto. Ficamos
felizes de ver que alguém tem as idéias, mas, por outro lado, tristes
pelo fato de não serem implementadas porque não interessam ao
governo. Talvez essa matéria esteja na pauta hoje porque o Deputado
Mauri Torres, com o seu ajeitamento, para agradar o PCdoB e o PT,
pôs na pauta. Eles não querem que votem esse projeto nem que ele
entre em vigor. O governo não quer principalmente projetos sociais
bons e interessantes oriundos dos parlamentares. A massa hoje do
governo controla tudo e todos: imprensa, Ministério Público, Judiciário,
Justiça Eleitoral, Assembléia Legislativa, Igreja. Minas hoje vive
dominada. Esse projeto também não terá seqüência. Estamos todos
dominados, haja vista a convenção do nosso partido. Conforme disse
o Deputado Alencar da Silveira Jr., a interferência do governo em
nosso partido foi algo de revoltar qualquer cidadão de bem deste país,
Deputado Hely Tarqüínio. No momento da apuração, quase tomei a
decisão de chamar a polícia para verificar a compra de votos no
PMDB - votos identificados -, a fim de suspendermos ou cancelarmos
aquela convenção com essas fortes e duras alegações. Houve uma
interferência não só política, mas também financeira, com compra de
votos em nosso partido.

Quando se cria um mecanismo de incentivo, não há dinheiro para
comprar bola, estimular e fornecer estrutura ao esporte. Por outro
lado, para comprar voto de convencionais, há muito dinheiro, que,
aliás, não sabemos de onde veio. Estamos nos referindo à convenção
do nosso Partido, o PMDB, que ocorreu no último domingo.

Deputada Elisa Costa, nós, que viemos das lutas democráticas,
perguntamos: o que está acontecendo na política de Minas?
Interferência do Governador, que não quer que nenhum partido tenha
candidato. Há interferências diretas no partido! Estamos aceitando
esse jogo. Para onde vão os nossos partidos? O Governador gosta
tanto de partido que o seu próprio partido não tem um candidato a
Prefeito de Belo Horizonte, não tem assento na Presidência da
Assembléia, apesar de estar bem entregue ao Deputado Alberto Pinto
Coelho, nosso colega, companheiro e amigo do Governador, que não
é do PSDB. Na ótica do Governador, não havia nenhum homem digno
no PSDB para assumir a Presidência, o que seria lógico.



1291

Portanto, isso nos tem deixado tristes, a todos nós, militantes
partidários antes de políticos, pois acreditamos ainda na instância
partidária para as grandes discussões políticas do nosso país. Por
isso, Deputado Carlin Moura, o seu projeto merece o nosso voto -
mesmo nas comissões votamos a favor -, todavia, ele precisa desses
reparos. Que seja realmente um projeto que venha a funcionar e nele
conste o que o Deputado Carlin Moura pensou quanto à questão
social. Há uns 15 dias, o PCdoB e o PT tinham grandes projetos
sociais. Não sei se daqui para a frente este os terá, já que se aliou; o
partido foi entregue ao Governador Aécio Neves, cuja única
preocupação é atender ao mercado financeiro, às grandes
empreiteiras e aos grandes negócios do Estado. Minas praticamente
não tem projetos sociais.

Então esse é um projeto social que será aprovado, pode ser até
sancionado, não vai ser regulamentado, vai criar uma comissão para
dar satisfação e não terá solução. E nós vamos levando as coisas
com a barriga, como estamos vendo diariamente. Deputado Carlin
Moura, essa é nossa preocupação. Vamos votar a favor, mas
queríamos que esse projeto tivesse a resposta do governo. Que ele
realmente implementasse essa possibilidade de investimentos para
ser descontado no ICMS. Investimentos que não são grandes. Apesar
do fato de que só vamos implementar esse projeto no próximo ano,
porque precisamos criar uma rubrica no orçamento, num percentual
que poderá ser aplicado. Esse projeto, do qual fiz todas essas
avaliações, essas idas e vindas por convenção e imposição. E
sentimos essa tristeza - nós, partidários, independentemente de
sermos do PMDB ou de qualquer outro partido -, ao ver que os nossos
partidos hoje não valem nada. Os nossos partidos são entregues e
vendidos, pois há quem compre e quem venda. E estamos inertes,
não podemos reagir. Mas, uma hora, isso terá que mudar e nós
teremos uma solução. Ou se acaba com todos os partidos,
começando do zero, ou os partidos reagem, como instância da
discussão política dos nossos grandes temas. Que não seja apenas
uma sigla para fazer negócios. Hoje, as siglas partidárias,
principalmente nos grandes partidos, têm servido para fazer negócios,
servindo a outros interesses, que prefiro não mencionar.
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Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, eu pediria a V. Exa. que

expurgasse as palavras do nobre Deputado Alencar da Silveira Jr.
quando se referiu à vestimenta de V. Exa.

O Sr. Presidente - A Presidência determina seja feita a referida
expunção.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, tendo em vista que a
matéria é de suma importância, solicito recomposição de quórum.

O Deputado Sávio Souza Cruz - O Deputado Gilberto Abramo é um
líder que inspira e, praticamente, faz a leitura do desejo dos seus
liderados. A minha questão de ordem também é no mesmo sentido,
dada a importância desse projeto do Deputado Carlin Moura. Toda a
Bancada do PMDB pretende discutir a matéria e mostrar a importância
da sua aprovação, e é fundamental que essa discussão seja feita na
presença de boa parte do Plenário, para que as pessoas se inteirem
da importância desse projeto e votem de maneira consciente.
Portanto, minha questão de ordem também é para solicitar a
recomposição de quórum, para que possamos, com o Plenário cheio,
fazer a discussão de um projeto de tamanha relevância para o Estado
de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Jangrossi) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados.
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.

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

a extraordinária de amanhã, dia 18, às 20 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 18,
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE SAÚDE E
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DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

29/5/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e o Deputado Carlos Mosconi, membros da Comissão
de Saúde; a Deputada Rosângela Reis e o Deputado Carlos Mosconi,
membros da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
A Presidência, nos termos do art. 120, inciso III, combinado com o art.
125, do Regimento Interno, dá a ata por aprovada e solicita aos
parlamentares presentes que a subscrevam. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater questões relativas à saúde pública
e à situação dos trabalhadores da área da saúde na Região
Metropolitana do Vale do Aço. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir a Sra. Roseni Simoni de Paula e Souza, Secretária
de Saúde, representando o Sr. Sebastião de Barros Quintão, Prefeito
Municipal de Ipatinga; os Srs. José Anchieta de Poggialli, Diretor da
Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, representando o
Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde; José Carlos
Carvalho Gallinari, representando o Sr. Ronaldo Monteiro de Souza,
Diretor Executivo do Hospital Márcio Cunha; Pietro Chaves, Prefeito
Municipal de Belo Oriente e Presidente da Associação dos Municípios
do Vale do Aço -AMVA -; Vinícius Lana, Coordenador de Extensão da
Faculdade de Medicina da Uniaço; que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra à Deputada
Rosângela Reis, autora do requerimento que deu origem ao debate,
para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados, dos parlamentares e do público em geral, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Hely

Tarqüínio.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/6/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Elisa Costa e os Deputados Antônio Júlio e Domingos
Sávio. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado
Padre João, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir o ICMS incidente sobre os produtos
agropecuários contemplados no Programa de Compra Direta Local da
Agricultura Familiar, a apreciar a matéria constante na pauta e
proposições da Comissão. A Presidência acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais foram designados os relatores
citados a seguir: Mensagem nº 212/2008, do Governador do Estado
(Deputado Getúlio Neiva); Projeto de Lei nº 2.357/2008, em turno
único (Deputado Antônio Carlos Arantes); e Projeto de Lei nº
2.364/2008, em turno único (Deputado Chico Uejo). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Antônio Caetano
Jacinto Lemos, Assessor de Gestão Tributária da Secretaria de
Estado de Fazenda, representando o Secretário dessa Pasta; Ricardo
Pacelli, Diretor da Emater-MG, representando o Secretário de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Luiz Eduardo Marques
Dumont, Coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos da
Conab em Minas Gerais; Celi Márcio, Secretário Executivo do
Consea-MG, representando o Presidente da entidade; Celso Afonso
de Morais, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Santa Bárbara, representando a Fetraf-MG; Aloísio do Amaral
Campos, Assessor Jurídico da Emater-MG; Míriam Mendes Simões,
Assessora da Gerência de Operações da Conab-MG; Vereadora
Fátima da Conceição de Azevedo Arnaldo, do Município de São Braz
do Suaçuí; Celso Reis, Secretário de Agricultura e Desenvolvimento
do Município de Ouro Branco; e Ricardo Alves de Oliveira, Consultor
Territorial do Ministério de Desenvolvimento Agrário, representando a
Delegacia Regional desse Ministério em Minas Gerais, que são



1295

convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Padre João, 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 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer sobre a Mensagem nº 197/2008, que
conclui pela apresentação de projeto de resolução (relator: Deputado
Getúlio Neiva). 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 2.289/2008, (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes). Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.469 a
2.505/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.146/2008. O Deputado
Antônio Júlio substitui o Deputado Getúlio Neiva, por indicação da
Liderança do PMDB. 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, Antônio Carlos
Arantes e da Deputada Ana Maria Resende (6), em que solicita se
peça aos Ministros de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e de Ciência e Tecnologia providências para liberar
recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de pesquisa
da Epamig; em que solicita se peça ao Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para estudar a viabilidade de
criação de um fundo de desenvolvimento das atividades
agropecuárias, nos moldes do Funderur; em que solicita se peça ao
Presidente da Fapemig providências objetivando a reserva de
recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de pesquisa
dessa entidade; em que solicita se peça ao Presidente do BDMG a
criação de um grupo de estudos para examinar a forma de viabilizar,
jurídica e financeiramente, as condições dos financiamentos rurais
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atuais para o produtor agropecuário do Projeto Jaíba; em que solicita
se peça Presidente da Emater-MG o desenvolvimento de programas
de capacitação rural de fruticultor, para a região do semi-árido mineiro;
e em que solicita se peça à Advocacia-Geral do Estado providências
para agilizar o exame da minuta do decreto que visa reformular o
Decreto nº 44.309, de 2006; do Deputado Vanderlei Jangrossi (2), em
que solicita seja formulado convite ao Presidente da Epamig, Sr.
Baldonedo Arthur Napoleão, para expor os planos e ações
desenvolvidas pela empresa, em audiência desta Comissão; e em que
solicita seja realizada audiência pública para conhecer o curso de
capacitação em produção e uso de plantas medicinais que será
implantado em 12 comunidades da região do Norte de Minas,
compostas por famílias que tiveram suas terras inundadas pela Usina
Hidrelétrica de Irapé; e dos Deputados Padre João, Chico Uejo,
Antônio Carlos Arantes, Antônio Júlio e Domingos Sávio em que
solicitam se peça ao Governador do Estado isenção de ICMS para os
produtos da agricultura familiar vendidos aos programas
governamentais federal, estadual e municipal, a exemplo do que
acontece com os produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de
Alimentos - PAA -, desenvolvido pela Conab. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Chico Uejo - Antônio

Carlos Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008

Às 10h6min, 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. Estão presentes, também, os Deputados Fábio
Avelar, Gustavo Valadares, Padre João, Carlin Moura e Getúlio Neiva.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
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considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater o Projeto de Lei nº 2.164/2008, que altera a Lei nº 13.663, de
18/7/2008, que dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais-Copasa-MG- e a implantação da Copanor; e a discutir e votar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Ricardo Simões, Diretor Financeiro, e
Carlos Gonçalves de Oliveira Sobrinho, Diretor de Meio Ambiente e de
Novos Negócios, representando o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos
Nunes, Diretor-Presidente da Copasa; Márcio Kangussu, Diretor-
Presidente, Paulo Fernando Rodrigues Lopes, Superintendente de
Operações, e José Veloso Machado, Assessor Jurídico, da Copanor-
MG; José Maria dos Santos, Presidente do Sindágua; José Geraldo
do Nascimento, Secretário de Oraganização da CUT-MG, e a Sra.
Cláudia Júlio Ribeiro, Coordenadora da Frente Estadual de
Saneamento-Fesa-, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra à Deputada Elisa Costa, autora do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Os Deputados Agostinho Patrús Filho e Carlin
Moura se retiram da reunião. 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, 10 de junho de 2008.
Zé Maia,  Presidente -  Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 4/6/2008
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Sebastião Helvécio e Antônio Júlio, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Gustavo Valadares, Jayro Lessa, Carlin Moura e Getúlio Neiva.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião
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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.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - André Quintão - Antônio Júlio - Zé

Maia.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/6/2008

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e Carlos Mosconi (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 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 e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo” de 16/5/2008: ofício da Sra. Erica Campos
Drumond, Secretaria de Estado de Turismo. 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 1.993/2008
(relator: Deputado Vanderlei Miranda). Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.513/2008. 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, 17 de junho de 2008.
Bráulio Braz, Presidente - Eros Biondini.
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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 5/6/2008
Às 9h08min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite, Ruy Muniz, Walter Tosta e Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Sebastião Costa, André Quintão,
Carlos Mosconi e Weliton Prado. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, 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 obter, em audiência
pública, esclarecimentos sobre a responsabilização do Sr. Francisco
de Assis Machado, ocupante do cargo de Superintendente-Geral da
Fhemig no período de 1991 a 1994, pelo pagamento, determinado
pelo Governo do Estado, de adicional na remuneração de servidores
da referida Fundação e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Wilson Costa e Silva, advogado,
encaminhando a esta Comissão cópia de representação e
documentos, para tomada de providências com relação às denúncias
de corrupção, atos de improbidade administrativa supostamente
praticado pelo Prefeito Municipal de Perdizes, seus assessores e
correligionários políticos; e de correspondência publicada no “Diário
do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr.
Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça (27/5/2008);
Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, e da Sra. Marlene
Alves de Almeida Silva, Ouvidora do Sistema Penitenciário da
Ouvidoria-Geral do Estado (30/5/2008); Fernando Humberto dos
Santos, Juiz de Direito da Vara de Conflitos Agrários da Comarca de
Belo Horizonte, em exercício (31/5/2008). A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Marco Antônio Rebelo
Romanelli, Advogado-Geral Adjunto do Estado, representando José
Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral da União; Francisco de
Assis Machado, ex-Superintendente Geral da Fhemig; José Agenor
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Álvares da Silva, Diretor da Anvisa e ex-Ministro da Saúde do
Governo Lula; Jorge Nahas, Secretário Municipal de Políticas Sociais
da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que são convidados a
tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva
e Walter Tosta, em que solicitam reunião de audiência pública
conjunta, desta Comissão com a de Constituição e Justiça, para
debater os Projetos de Lei nºs 2.122 e 2.123/2008, que concedem
isenção de ICMS e de IPVA nas operações de aquisição e
licenciamento de veículos de propriedade de portadores de deficência
físico-motora; Durval Ângelo (7), em que solicita seja realizada reunião
de audiência pública, em Montes Claros, para obter esclarecimentos
sobre conflitos agrários ocorridos nos Municípios de Rio Pardo de
Minas e Nova Porteirinha, que envolvem trabalhadores rurais sem
terra, e nas divisas dos Municípios de São José da Ponte, Varzelândia
e Verbelândia, que envolvem quilombolas; seja realizada reunião de
audiência pública, para debater o assédio moral na sociedade e fazer
o lançamento do livro “Eu... Vítima de Assédio Moral”, de Rosângela
Morais Antunes; seja formalizada a presença dos membros desta
Comissão em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da
Câmara Municipal de Contagem, destinada a obter esclarecimentos
sobre denúncias feitas por professora da rede municipal dessa
localidade; seja encaminhado ao Promotor de Justiça da Comarca de
Contagem, Sr. Renam Cotta Coelho, pedido pela decretação da prisão
preventiva de Marcelo Rocha Oliveira, que figura como réu, suspeito
da morte da enfermeira Cinara dos Santos Gonçalves, nos autos do
processo 0079.06.254.446-9; seja encaminhado à Juíza de Direito e
ao Promotor de Justiça da Comarca de Contagem, Sra. Maria Luíza
Andrade Rangel e Sr. Renam Cotta Coelho, pedido para que esta
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Comissão seja devidamente esclarecida sobre a tramitação do
processo 0079.06.254.446-9; seja realizada reunião de audiência
pública para obter esclarecimentos sobre mudanças nos rumos e
valores agregados às práticas pedagógicas nas escolas das redes
públicas nos últimos anos, com enfoque nas implicações e
desdobramentos referentes ao acesso aos direitos humanos; sejam
encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça, aos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional do Ministério
Público, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Saúde, ao
Ministério Público Estadual e aos Membros do Conselho Superior do
Ministério Público as notas taquigráficas desta reunião, para
providências acerca das questões que envolvem o ex-
Superintendente da Fhemig, Sr. Francisco de Assis Machado; Ruy
Muniz, em que solicita seja realizada visita conjunta desta Comissão e
da Comissão de Saúde ao Procurador-Geral de Justiça para discutir a
responsabilização do Sr. Francisco Assis Machado, ex-
Superintendente da Fhemig, pelo pagamento de adicional de
remuneração aos servidores da Fundação, convidando a Advocacia-
Geral do Estado para participar dessa visita; André Quintão, em que
solicita sejam encaminhadas cópias das notas taquigráficas desta
reunião à Advocacia-Geral do Estado, para conhecimento e indicação
de um advogado do Estado para atuar na defesa do Sr. Francisco de
Assis Machado, ex-Superintendente da Fhemig, que está sendo
responsabilizado pelo pagamento de adicional na remuneração de
servidores dessa Fundação, em cerca de 340 processos judiciais.
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 junho de 2008.
João Leite, Presidente - Weliton Prado - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
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também, os Deputados Carlos Pimenta e Chico Uejo. 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 das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.419 e 2.425/2008 (Deputado Gilberto
Abramo); 2.424/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.421, 2.422 e
2.428/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.418, 2.420, 2.427, 2.431 e
2.450/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.415 e 2.429/2008
(Deputado Hely Tarqüínio); 2.414 e 2.417/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues); e 2.413, 2.423 e 2.426/2008 (Deputado Neider Moreira);
2.431/2008 (Deputado Sargento Rodrigues, 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. Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 540/2007 e 1.178/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de prorrogação de prazo regimental solicitada
pelos respectivos relatores, Deputados Sargento Rodrigues e Gilberto
Abramo. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Sargento Rodrigues, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade na forma do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº
593/2007, no 1º turno, o Presidente solicita vista da matéria. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no
1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.496/2007 e 2.371/2008 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 1.931/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.030/2008 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues). 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
1.723 e 1.874/2007, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 2.230/2008 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 2.450/2008 (relator:
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os Projetos de Lei nºs 2.058 e
2.423/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. São convertidos em
diligência à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei nº
2.342/2008 e à Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº
2.353/2008. O Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº
2.431/2008 deixa de ser apreciado em virtude de prazo regimental
solicitado pelo relator, Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 867/2007 com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Gilberto Abramo); 2.397/2008 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.398 e 2.409/2008
(relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição);
2.407 e 2.408/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de
redistribuição) e 2.411/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
2.412/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. É aprovado o requerimento que
solicita seja convertido em diligência ao DER-MG o Projeto de Lei nº
2.403/2008. 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, 17 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008
Às 10h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Além Paraíba os Deputados Délio Malheiros e Antônio Júlio, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Sebastião Costa e Wander Borges. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Délio Malheiros, 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,
em audiência pública, a evasão de empresas instaladas na região de
Além Paraíba para Estados vizinhos, em busca de benefícios fiscais.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Fernando Maurício Gouvea Junqueira, empresário da região de Além
Paraíba; Lizardo da Silva Filho, Presidente em exercício da
Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Além Paraíba;
Vereadores Marco Antônio Camilo Jorge e Simone Rezende
Rodrigues Cabral, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Além Paraíba; Vereadores Dauro Garcia
Machado e Neidson Barros Gonçalves, respectivamente, 1º Secretário
e Presidente da Comissão do Direito do Consumidor e Meio Ambiente
da Câmara Municipal de Além Paraíba; Vereador Fernando Luiz
Ferreira Pinto, de Além Paraíba; Marco Antônio de Mendonça,
Técnico Regional do Sebrae-MG; Vereador José Augusto Titoneli, de
Cataguases; Vereadora Nina Galão, Presidente da Câmara Municipal
de Pequeri e Sr. Carlos Heleno Torres de Almeida, Presidente da
Agência de Desenvolvimento, Diretor da Associação Comercial e da
CDL de Leopoldina, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Sávio Souza Cruz - Ronaldo

Magalhães.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/6/2008
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Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio e
Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei Complementar nº 37/2007 (Deputado Domingos Sávio),
2º turno, e Projetos de Lei nºs 1.827/2007 (Deputado Ademir Lucas),
2.130/2008 (Deputado André Quintão), 2.311/2008 (Deputado Chico
Uejo) e 2.134/2008 (Inácio Franco), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Projeto de Lei nº 2.098/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Inácio Franco, 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
Complementar nº 37/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio); e pela
rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 617/2007 (relator: Deputado
Domingos Sávio). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1.160 e
1.611/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados
Domingos Sávio e Chico Uejo, este em virtude de redistribuição.
Registra-se a presença do Deputado André Quintão. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.718/2007 (relator:
Deputado Chico Uejo) e 1.827/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas),
este com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Constituição e
Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.519, 2.553, 2.554
e 2.557/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Inácio Franco - Ivair

Nogueira.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2008
Às 10h5min, 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.
Está presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos 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 que está aberto, até o dia 16/6/2008, o prazo para
recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 2.392/2008. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.973/2007 (Deputado Lafayette de Andrada), no 2º turno; e
1.957/2007 (Deputada Elisa Costa), 1.979/2008 (Deputado Zé Maia) e
2.383/2008 (Deputado Antônio Júlio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer, em turno único,
sobre o Ofício nº 15/2008, do Tribunal de Contas, o qual conclui pela
apresentação de projeto de resolução; e são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei
nºs 1.959/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado
Antônio Júlio); 930/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada). O Deputado Jayro Lessa se retira da
reunião. A seguir, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres
pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei n°s 1.448/2007 na
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forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
2.046/2008 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 2.199/2008
(relator: Deputado Antônio Júlio); e pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.364/2007 (relator: Deputado Lafayette de
Andrada); 1.979/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia); 2.141/2008 com a
Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda nº 2, e 2.450/2008 (relator: Deputado Antônio Júlio). O
parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.269/2007,
no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, e com as Emendas nºs 17 a 19, e pela
rejeição das Emendas nºs 1 a 16, da Comissão de Constituição e
Justiça, tem a sua discussão adiada, atendendo-se a requerimento do
Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão. O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 2.139/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Lafayette de Andrada. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.283/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº
2, da Comissão de Administração Pública, com a Emenda nº 1, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o
Presidente defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa. O
Projeto de Lei nº 1.973/2007 é retirado da pauta por determinação do
Presidente, por haver sido apreciado em reunião anterior. 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 2.555/2008.
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 Sebastião Helvécio
em que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater, com
representantes da Secretaria de Fazenda e do segmento produtivo
mineiro, especialmente o da região fronteiriça, a política fiscal do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Antônio Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2008

Às 10h13min, 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 e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
do Sr. Ronaldo Chaipp Mockdece, Secretário Executivo do Conselho
Municipal de Meio Ambiente de Juiz de Fora, comunicando o novo
endereço desse órgão; e da Fundação Milton Campos para Pesquisas
e Estudos Políticos, em Brasília, encaminhando à Comissão a
monografia vencedora do concurso Prêmio Senador Milton Campos,
com o título: “Como salvar o Planeta Terra”. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, no 1º turno, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.994/2008
(Deputado Wander Borges); 2.101 e 2.307/2008 (Deputado Almir
Paraca). 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 Vanderlei Miranda, em que solicita a realização de reunião
conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo, com o intuito de aprovar requerimentos; e Almir
Paraca, em que solicita a realização de audiência pública com o
objetivo de se conhecer e debater a legislação e a normatização
pertinentes ao descarte e à reutilização de embalagens de
substâncias tóxicas utilizadas na agricultura e pecuária. A Presidência
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recebeu requerimento do Deputado Délio Malheiros, que será
apreciado oportunamente, em que solicita a realização de audiência
pública para debater a possibilidade de colapso no abastecimento de
água na Região Metropolitana. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Inácio Franco - Almir

Paraca - Wander Borges.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 11/6/2008
Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Antônio
Carlos Arantes (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho,
por indicação da Liderança do 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 acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 486, 714, 1.203, 1.431, 1.440, 1.680 e
1.686/2007 (Deputada Gláucia Brandão); 398 e 1.974/2007, 2.114,
2.166, 2.181, 2.254, 2.264, 2.322 e 2.325/2008 (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 de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 486, 714, 1.203, 1.431, 1.440,
1.680 e 1.686/2007 (relatora: 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
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do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 398 e
1.974/2007, 2.114, 2.166, 2.181, 2.254, 2.264, 2.322 e 2.325/2008
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Inácio Franco

- Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/6/2008
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 Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa
o recebimento do Projeto de Lei nº 2.404/2008 em turno único, para o
qual designou como relator o Deputado Ademir Lucas. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 2.524 a 2.531 e 2.566/2008. 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 Padre João e
Roberto Carvalho, em que solicitam seja realizada audiência pública
para apresentação do projeto das obras de transposição das linhas
férreas, na região leste de Belo Horizonte, pela Ferrovia Centro-
Atlântica, obter esclarecimentos sobre o licenciamento e a autorização
para a realização das obras e, ainda, discutir o direito à indenização
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das famílias das vítimas e dos mutilados pelos trens da Vale; Weliton
Prado, Padre João, Wander Borges e Ademir Lucas em que solicitam
seja realizada audiência pública para discutir o acordo celebrado entre
o governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte para o cadastro
dos expositores da Feira BHMix, que tem por objetivo a transferência
dos comerciantes instalados no prédio do Ipsemg para “shoppings”
populares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2008
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Ronaldo Magalhães e Sávio Souza Cruz, 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 Sávio Souza Cruz, 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.230/2008, no 1º turno (Deputado Délio
Malheiros) e 2.352/2008, no 1º turno (Deputado Antônio Júlio). Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública
para debater e obter informações sobre as denúncias de que os
fiscais da BHTRANS estariam recebendo folga como prêmio pelo
número de multas aplicadas; Dinis Pinheiro em que solicita seja
realizada audiência pública com a finalidade de obter informações
sobre a invasão de artigos industrializados na Feira de Arte e
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Artesanato da Avenida Afonso Pena; Délio Malheiros e Antônio Júlio
solicitando enviar ofício ao Ministro das Minas e Energia solicitando a
reestruturação do DNPM-MG, tendo em vista os prejuízos sofridos
pelo Estado, em decorrência da falta de condições dessa
Superintendência para atender às demandas atualmente existentes. O
Deputado Sávio Souza Cruz assume a Presidência da reunião e
submete a votação requerimentos de autoria do Deputado Délio
Malheiros (2) em que solicita seja realizada audiência pública para dar
prosseguimento às discussões sobre a evasão de empresas
instaladas na Zona da Mata mineira para Estados vizinhos em busca
de melhores benefícios fiscais e debater o Programa de Incentivo de
multas aplicadas pela BHTRANS em troca de benefícios para os seus
agentes de trânsito. 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 junho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira - Antônio Júlio.

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/6/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado

André Quintão, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Elisa Costa. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a
subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a
apresentar, em audiência pública, o balanço das emendas populares
ao PPAG referentes à Política de Assistência Social e de discutir e
definir, com os movimentos sociais, as prioridades de atuação da
Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social para 2008. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Jaime
Rabelo Adriano, Coordenador-Geral de Regulação da Gestão
Intergovernamental, representando Rosilene Cristina Rocha,
Secretária Executiva Adjunta do Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome; Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito,
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Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social; Geraldo
Lourenço Fernandes, representando a Secretaria Executiva da União
dos Conselhos Municipais de Assistência Social da Região
Metropolitana de Belo Horizonte; João Ademar Specht, representando
o Fórum Mineiro de Assistência Social; e as Sras. Maria Albanita
Roberta de Lima, Subsecretária de Assistência Social, representando
o Deputado Federal Custódio de Mattos, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social; e Júlia Maria Moniz Restori, Presidente do
Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social - Cogemas -,
que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente como um
dos autores do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Em seguida, concede a palavra a Deputada
Elisa Costa, também autora do requerimento. 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, 19 de junho de 2008.
Carlin Moura, Presidente.
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2008
Às 15h6min, 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
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta, proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios nºs 22/2008, da Sra.
Valéria Simenov Thomé, Chefe da Assessoria Parlamentar do Mapa e
509/2008, do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de
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Fazenda, publicado no “Diário do Legislativo” de 14/6/2008); e Cartão
do Sr. Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, que cumprimenta esta Comissão pela iniciativa de
homenagear o “Dia Nacional do Café”, por meio desta Assembléia
Legislativa. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Resolução nº 2.150/2008, no 2º turno, (Deputado Getúlio
Neiva); Mensagem do Governador nº 230/2008, em turno único,
(Deputado Chico Uejo); Projetos de Lei nºs 2.368 e 2.409, em turno
único, (Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 2.357/2008 (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes); e 2.364/2008 (relator: Deputado Chico Uejo). Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.251/2008. 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, Padre
João, Getúlio Neiva, Chico Uejo e Antônio Carlos Arantes (2), em que
solicitam sejam encaminhadas cópias de documentos referentes ao
Projeto Jaíba e seu Perímetro de Irrigação ao Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e seja realizada audiência
pública da Comissão para debater políticas e ações de apoio ao
projeto de pesquisa da Fazenda Experimental da Epamig, localizada
no Município de Maria da Fé, que tem como objetivo promover o
desenvolvimento da cadeia produtiva de oliveira no Estado. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Chico Uejo.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
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ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2008
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 Doutor Viana. 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 da seguinte
correspondência: ofício do Vereador Sebastião de Faria Gomes,
Presidente da Câmara Municipal de Carmo do Cajuru, convidando os
membros da Comissão para participarem da audiência pública, a ser
realizada em 27/6/2008, às 19 horas, no Plenário da Câmara
Municipal de Carmo do Cajuru; para discutir a poluição causada pelo
Alto Forno Transtril nesse Município, e ofício do Secretário Adjunto de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicada
no “Diário do Legislativo”, em 14/6/2008. Passa-se à 1ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Almir Paraca, que conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nº 725/2007, no 1º turno, na forma
do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 3 e
do Substitutivo nº 1, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Fábio Avelar. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.584/2008. Passa-se à 3ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho em que
solicita seja encaminhado à Secretária de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e à Interligações Elétricas de Minas
Gerais - IEMG, pedido das informações que menciona, relativo a
questões referentes à implantação da linha de transmissão Neves 1
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Mesquita; Délio Malheiros em que solicita a realização de audiência
pública para debater o possível colapso no abastecimento de água na
Região Metropolitana; e Fábio Avelar em que solicita seja
encaminhado à Prefeitura Municipal de Nova Lima e à Feam pedido
de informação acerca do funcionamento do bota-fora no Bairro Jardim
da Torre, em Nova Lima. A Presidência recebe os seguintes
requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do Deputado
Eros Biondini em que solicita a realização de reunião conjunta desta
Comissão e da Comissão de Saúde, na Escola de Veterinária da PUC
Betim, para, em audiência pública, discutir o Projeto de Lei nº
2.382/2008; do Deputado Paulo Guedes em que solicita a realização
de audiência pública no Município de Montes Claros para discutir o
Projeto de Lei nº 1.970/2008; e do Deputado Délio Malheiros em que
solicita seja encaminhado pedido de esclarecimento à Feam sobre a
licença ambiental concedida por esse órgão para a construção de um
aterro de lixo industrial no Município de Ribeirão das Neves. 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 junho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca.
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 18/6/2008
Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sebastião Helvécio, Antônio Júlio, Zé Maia e André Quintão
(substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do
PT), membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Antônio Carlos Arantes e Lafayette de Andrada.
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 à apreciação do Relatório Final 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
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dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente informa que o
Relatório Final da Comissão será apreciado na próxima reunião.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, do dia 19/6/2008, às 11 horas, para apreciação do
Relatório Final, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antônio Júlio - Agostinho Patrús

Filho.

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

2.368/2008
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais da Fazenda Cantinho, com sede no Município de
Unaí.

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 2.368/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais da
Fazenda Cantinho, com sede no Município de Unaí, que tem como
finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida dos moradores
locais.

Dessa maneira, cultua a mais ampla e perfeita cordialidade entre os
associados; promove atividades nas áreas social, cultural, desportiva
e recreativa; presta assistência às pessoas carentes; desenvolve
programas que visem ao desenvolvimento agrícola e pecuário; orienta
sobre a preservação do meio ambiente; firma convênios com órgãos
públicos e entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.
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Esclareça-se que a Emenda nº 1 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 2.368/2008 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

3/6/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Gil Pereira e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BSD),
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 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 matéria
constante na pauta e comunica o recebimento dos seguintes ofícios
publicados no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: da Sra. Neusa Coutinho Affonso, Secretária de Controle
Externo do Tribunal de Contas da União, prestando informações
relativas ao Requerimento n° 1.576/2007 (17/5/2008) ; e dos Srs.
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
(27/5/2008); Antônio Braz Alves Coelho, Presidente da Câmara
Municipal de São João Nepomuceno, informando que essa Casa
Legislativa encaminhou ofício às Câmaras Municipais da Microrregião
da Zona da Mata, no qual 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; e Aluísio Augusto de Queiroz Braga, Chefe de Gabinete do
Ministro dos Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 735/2007 (30/5/2008). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
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relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.051/2008 (Deputado
Paulo Guedes) e 2.351/2008 (Deputado Djalma Diniz), em turno único,
e 2.095/2008 (Deputado Gustavo Valadares), no 1º turno. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.095/2008 (relator:
Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.182/2008
(relator: Deputado Juninho Araújo), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.443, 2.453, 2.455 e 2.511/2008.
Submetidos a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.705/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Gil Pereira
solicitando seja formulado ao Governador do Estado voto de
congratulações pela implantação do processo de pavimentação dos
49 trechos de rodovias, através do Programa Pro-acesso; e Fábio
Avelar solicitando visita à MG-442, no trecho compreendido entre a
BR-040 e o Município de Belo Vale, para que seja verificada a
trafegabilidade da rodovia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Juninho Araújo, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Inácio Franco.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fábio
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Avelar e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a audiência pública com a finalidade
de debater questões relativas ao Termo de Ajustamento de Conduta
firmado pela Copasa, Ministério Público e Municípios do Estado e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Maria Karla Batista, Superintendente de Relações Institucionais da
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, e do Sr. Joab de Paula
Alves, Presidente da Câmara Municipal de Frutal, publicados no
“Diário do Legislativo”, em 12 e 14/6/2008. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Reinaldo Martins Ferreira,
Diretor de Obras de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Santa
Luzia; João Andrade do Nascimento, Chefe do Departamento
Operacional da Região Metropolitana da Copasa; Carlos Eduardo
Dutra Pires, Promotor da Defesa do Consumidor da Comarca de
Santa Luzia; Rosiney Luzia dos Santos Andrade, Presidente da
Associação Comunitária do Bairro Casa Blanca, de Santa Luzia, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira

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

2.373/2008
Comissão de Saúde
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Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública o Instituto Parkinsoniano de Minas
Gerais - Gruparkinson-MG -, com sede no Município de Timóteo.

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 2.373/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Parkinsoniano de Minas Gerais, com sede no Município de
Timóteo, que possui como finalidade precípua orientar e proteger as
pessoas portadoras da doença de Parkinson, procurando dessa
maneira melhorar sua qualidade de vida.

Para alcançar suas metas, divulga e informa a opinião pública por
intermédio dos meios de comunicação sobre a enfermidade e seus
sintomas, de modo a instruir a comunidade sobre a conduta que se
deve adotar para com as pessoas acometidas desse mal; presta
orientação e assistência aos seus familiares; colabora regularmente
com órgãos públicos e privados dedicados à saúde pública, tendo em
vista defender os interesses de seus associados.

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

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

nº 2.373/2008, em turno único, na forma original.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.433/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem
como objetivo declarar de utilidade pública a Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Oliveira, com sede nesse Município.
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A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/6/2008 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 2.433/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Oliveira.

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.
41, § 7º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, sediada no
Município de Oliveira; e, no art. 61, que seus Diretores não serão
remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de gratificações ou
subsídios.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.433/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

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

2.443/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela

tem como finalidade declarar de utilidade pública a Creche
Comunitária Centro de Desenvolvimento da Criança, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/6/2008 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 2.443/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Creche Comunitária Centro de Desenvolvimento da Criança, com
sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

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

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 12 de seu estatuto
determina que o exercício das funções dos membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal não pode ser remunerado, e o parágrafo único do art.
22 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá em benefício de 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 2.443/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.395/2008

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 à Fundação
Educacional Lucas Machado - Feluma - o imóvel que especifica,
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situado no Município de Lagoa Santa.
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 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 2.395/2008 de autorizar a transferência à

Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - de terreno com
357.798m², a ser desmembrado de área com 1.611.160m², situada no
Bairro Várzea, Município de Lagoa Santa.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
patrimônio do Estado, a proposição determina, no parágrafo único do
art. 1º, que o imóvel será destinado à implantação de cursos de
graduação do ensino superior e atividades correlatas de instituição de
ensino superior mantida por essa Fundação.

Além disso, a donatária assumirá as obrigações relativas ao “Projeto
de Implantação do Centro de Extensão da Fundação”, com a
implantação de ambulatórios, centros especializados e hospital-
escola, disponibilizará 10% das vagas para a concessão de bolsas
acadêmicas integrais, considerando a situação socioeconômica dos
bolsistas e promoverá a implementação do “Programa de Internato de
Saúde Coletiva - Internato Rural” em Lagoa Santa e Municípios
vizinhos que manifestem interesse.

A seleção dos alunos que serão beneficiados com a concessão das
bolsas acadêmicas será realizada, de acordo com o parágrafo único
do art. 2º do projeto, por meio de critérios fixados conjuntamente pelo
Estado e pela Feluma, considerados os aspetos de ordem social e
econômica, de modo a resguardar a prevalência do interesse social.

Por fim, o art. 3º da proposição determina que a área reverterá ao
patrimônio do Estado se, em qualquer tempo, a partir da lavratura da
escritura pública de doação, a donatária deixar de cumprir quaisquer
das obrigações firmadas no “Projeto de Implantação do Centro de
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Extensão da Fundação” ou caso não tenha sido dada ao imóvel a
destinação prevista na lei.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a alienação de
bem público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de
1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
permissão.

Como o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, apenas aprimorou o texto do projeto de acordo
com a técnica legislativa, observamos que o projeto de lei em análise
atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de
domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e,
portanto, não implica repercussão na Lei Orçamentária.

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

2.395/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.933/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.933/2007, de autoria do Deput ado Fábio
Avelar, que declara de utilidade pública a Banda de Música Nossa
Senhora Auxiliadora, com sede no Município de Rio Piracicaba, 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° 1.933/2007
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Declara de utilidade pública a Banda de Música Nossa Senhora
Auxiliadora, com sede no Município de Rio Piracicaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ban da de Música

Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.182/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.182/2008, de autoria do Deput ado Bráulio Braz,
que dá a denominação de Rodovia Walter Luiz da Silva ao trecho da
Rodovia MG-265 que liga o Município de Divino à BR-116, 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° 2.182/2008
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-265 que liga o Município

de Divino à BR-116.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Walter Luiz da Silva o tr echo da Rodovia

MG-265 que liga o Município de Divino à BR-116.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.315/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.315/2008, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a associação civil Favela É
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Isso Aí, com sede no Município de Belo Horizonte, 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° 2.315/2008
Declara de utilidade pública a entidade Favela É Isso Aí, 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 Favela É Isso

Aí, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 232 e 233/2008
(encaminhando processos relativos a terras públicas e devolutas
rurais a serem legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter - e o Projeto de Lei nº 2.547/2008, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.548 a 2.561/2008
- Requerimentos nºs 2.608 a 2.622/2008 - Requerimento do Deputado
Durval Ângelo e outros - Comunicações: Comunicações do Deputado
Walter Tosta, das Comissões de Assuntos Municipais, de Meio
Ambiente e de Política Agropecuária e da Comissão Especial da
Reforma Tributária - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Zé
Maia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Questão de
ordem; chamada para a recomposição do número regimental;
existência de quórum para a continuação dos trabalhos; questão de
ordem - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Durval Ângelo e outros; deferimento - Requerimento do Deputado
Almir Paraca; deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca -
Registro de presença - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes;
deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - Inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - 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 Pimenta - Cecília
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Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - 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 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 Zé Maia, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

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

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 232/2008*
Belo Horizonte, 20 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 e no inciso II

do § 9º do art. 247 da Constituição do Estado, encaminho a Vossa
Excelência, para exame e aprovação dessa Egrégia Assembléia
Legislativa, os processos rurais, com relação nominal, localização,
município e área, a serem alienados ou concedidos pelo Instituto de
Terras do Estado de Mins Gerais - ITER.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
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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 26.6.2008.
- 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 N° 233/2008*

Belo Horizonte, 24 de junho de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me reserva o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à consideração dessa
egrégia Assembléia o apenso projeto de lei, que define diretrizes para
a formalização de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada, e dá
outras providências.

A questão das parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada
assume, nos dias que correm, extraordinária relevância no processo
de desenvolvimento socioeconômico brasileiro, inclusive como
instrumento na busca da eficiência – preconizada pela norma
constitucional – pela qual a Administração Pública deve nortear suas
atividades. Nesse sentido, a edição da Lei Federal n° 11.079, de 2004,
que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria
público-privada, representou um marco significativo. Nessa linha,
aliás, foi de Minas Gerais a iniciativa pioneira representada pela Lei n°
14.868, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Programa
Estadual de Parcerias Público-Privadas, e é nesse contexto que ora
se propõe inovar com o apenso projeto, que revoga a Lei n° 12.276,
de 24 de julho de 1996.

Na certeza de que esse Parlamento levará na devida consideração a
importância de se estabelecerem diretrizes para as referidas parcerias
como ferramenta do processo desenvolvimentista, conto para o
projeto com sua prioritária e especial atenção.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.547/2008

Define diretrizes para a formalização de parcerias entre o Estado e a
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iniciativa privada e dá outras providências.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar, na forma

prevista em regulamento, ajuste com empresa ou grupo de empresas
que possuam estabelecimentos instalados ou em vias de instalação
no Estado, com o objetivo de realizar empreendimento para o
desenvolvimento econômico do Estado, em regime de parceria.

§ 1º - Define-se como empreendimento para o desenvolvimento
econômico do Estado a construção, reforma, recuperação,
melhoramento e ampliação de obras e instalações, bem como a
prestação de serviços que atendam às condições previstas nesta lei e
que possibilitem o desenvolvimento social ou econômico de regiões
ou localidades no Estado, envolvendo, em especial:

I - rodovias, hidrovias, aeroportos, portos fluviais e lacustres, pontes,
viadutos, armazéns, silos e outras obras equiparadas ou acessórias;

II - ramais ferroviários; e
III - complexos habitacionais de interesse social, nos termos da

legislação pertinente.
§ 2º - A contratação do empreendimento ficará a cargo do órgão do

Estado ou de entidade interessada da administração indireta estadual,
observadas as disposições acerca do procedimento licitatório,
devendo os recursos financeiros serem disponibilizados nos termos do
art. 3º desta lei.

§ 3º - Para fins do disposto no inciso III do § 1º, os empreendimentos
habitacionais deverão situar-se em áreas exclusivamente urbanas ou
de expansão urbana, assim caracterizadas conforme a legislação
municipal aplicável.

Art. 2º - A formalização da parceria de que trata esta lei estará
condicionada, em cada caso, a que o empreendimento:

I - esteja vinculado a projeto de implantação ou ampliação de
estabelecimento, no Estado, pela empresa ou grupo de empresas
interessadas, do qual resulte incremento significativo de faturamento,
conforme demonstrativos reconhecidos pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG, pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - SEDE - e pela Secretaria de Estado de
Fazenda - SEF; e

II - seja condizente com o processo de desenvolvimento econômico
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do Estado, observados os critérios definidos nesta lei e em
regulamento.

§ 1º - O incremento significativo de faturamento a que se refere o
inciso I será calculado com base no faturamento obtido pela empresa
no exercício anterior àquele em que ocorrer o protocolo da proposta
de parceria.

§ 2º - Para efeito do cálculo do incremento de faturamento, a
empresa que estiver instalando-se no Estado, ou que esteja instalada
há menos de um ano contado da data do protocolo da proposta de
parceria, terá o valor do faturamento referente ao ano-base
considerado como equivalente a zero.

Art. 3º - O ajuste de parceria de que trata esta lei deverá prever que
os encargos da contratação e o custo total ou parcial do
empreendimento a ser realizado serão assumidos e pagos pela
empresa ou pelo grupo de empresas interessadas, permitido o
reembolso pelo Estado, nos termos desta lei e do regulamento.

Parágrafo único - O reembolso, quando previsto, far-se-á em
parcelas cuja periodicidade deverá estar definida no ajuste, admitida a
atualização monetária, nos termos da legislação aplicável.

Art. 4º - Os ajustes celebrados em decorrência desta lei serão
firmados pelo Estado, representado pelos titulares da SEPLAG, da
SEDE, da SEF, e pelo titular da Secretaria de Estado e de órgão ou
entidade da administração indireta estadual a que se vincule o objeto
do ajuste.

Art. 5º - Norma regulamentar estabelecerá as formas e os sistemas
de orientação técnica, supervisão e controle a cargo do poder público,
abrangendo a comprovação do interesse público, a recepção,
tramitação e análise das propostas, o processo licitatório, a execução,
fiscalização e aprovação do empreendimento e os procedimentos para
reembolso.

Art. 6º - Após concluído e aprovado, o empreendimento para o
desenvolvimento econômico do Estado e seus bens e valores
agregados passarão à administração do poder público estadual, por
meio de cessão de uso, e deverão ser formalmente transferidos ao
Estado ou a entidade da administração indireta estadual no prazo
definido em regulamento.
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§ 1º - O órgão do Estado ou a entidade da administração indireta
estadual beneficiária da doação serão indicados no ajuste decorrente
da parceria objeto desta lei.

§ 2º - As unidades dos complexos habitacionais de que trata o inciso
III do § 1º do art. 1º terão sua posse transferida aos mutuários pelo
Estado por intermédio do órgão ou pela entidade da administração
beneficiária da doação, nos termos da legislação pertinente.

Art. 7º - O empreendimento executado, assim como seus bens e
valores agregados, serão automaticamente tidos como doados, sem
encargo, ao Estado ou a entidade da administração indireta estadual
se, decorrido o prazo de trezentos e sessenta dias do término da
execução, a empresa ou grupo de empresas envolvidas não
registrarem incremento de faturamento igual ou superior a 50%
(cinqüenta por cento) da estimativa de que trata o inciso I do art. 2º.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no “caput”, os bens
relacionados com o empreendimento serão considerados bens ou
valores sob administração do poder público estadual, até que seja
formalizada a doação.

Art. 8º - Ocorrendo o incremento de faturamento nos limites mínimos
previstos no art. 8º, o Estado reembolsará, a título de remuneração, o
valor total do custo do empreendimento executado, observados os
termos e prazos definidos nesta lei e no regulamento.

§ 1º - Se o reembolso de que trata este artigo não for pago de
acordo com o prazo firmado no ajuste objeto da parceria, ficará
assegurado ao parceiro ou ao conveniado o direito de compensação
entre o crédito a que fizer jus e seus débitos para com o Estado.

§ 2º - Para os empreendimentos mencionados no inciso III do § 1º
do art. 1º, não será passível de reembolso o custo do terreno e dos
equipamentos urbanos, conforme parágrafo único do art. 5º da Lei
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

§ 3º - O valor de cada parcela de reembolso não ultrapassará o
percentual incidente sobre o incremento do faturamento líquido
apurado mês a mês, relativo a vendas no mercado interno, nos termos
dos §§ 1º e 2º do art. 2º e do que dispuser o regulamento.

Art. 9º - A empresa ou conjunto de empresas que se utilizar
indevidamente dos benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo,
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ficam sujeitos, além das demais sanções previstas em lei, a:
I - multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido

efetivamente aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais ou tributárias;

II - reembolso ao Estado dos valores recebidos indevidamente,
acrescidos dos encargos previstos em lei; e

III - conversão em débito tributário das compensações que tenha
feito com base no art. 6º desta lei, acrescido dos encargos legais.

Art. 10 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa
cópia do ajuste celebrado, no prazo de sessenta dias contados da
data de sua assinatura.

Art. 11 - O Poder Executivo proverá as consignações, as alterações
orçamentárias e as alterações de diretrizes necessárias aos registros
e aos reembolsos previstos nesta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Fica revogada a Lei n° 12.276, de 24 de j ulho de 1996.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região Militar,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.449/2008, da
Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. José Machado, Presidente da Agência Nacional de Águas,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.283/2008, do
Deputado Leonardo Moreira.

Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, informando a esta Casa que foi designado o Conselheiro
Antônio Carlos Andrada para prestar esclarecimentos acerca de
notícias segundo as quais o Tribunal é posto sob suspeita de conviver
com fraudes em alguns de seus procedimentos.

Do Sr. Orlando Adão de Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s
1.787/2008, da Comissão de Participação Popular, e 2.146/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.
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Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.423/2008 , da Comissão
de Política Agropecuária.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
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. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando
informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.342/2008, em atenção a
pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
2.342/2008).

Do Sr. José Tadeu de Souza, Prefeito Municipal de Conceição da
Barra de Minas, solicitando apoio à proposta de inserção de critérios
de avaliação das políticas públicas de turismo dos Municípios na
redistribuição de 1% do ICMS estadual. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nº 637/2007).

Do Pe. José Maurício Gomes, Prefeito Municipal de Cordisburgo,
dos Srs. Sebastião Navarro Filho, Prefeito Municipal de Poços de
Caldas, e José Maria de Souza Cunha, Prefeito Municipal de Rio
Casca, declarando apoio à proposta de criação do ICMS Turístico,
apresentada pela Federação dos Circuitos Turísticos do Estado de
Minas Gerais, com apoio institucional da Secretaria de Turismo e do
Fórum Estadual de Turismo. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nº
637/2007).

Do Cel. BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral do CBMMG,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 1.024/2007, em
atenção a pedido das Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.024/2007).

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 1.720/2007, do
Deputado Irani Barbosa.

Do Sr. Jeferson Luiz Pereira Coelho, Procurador-Geral do Trabalho
em exercício, prestando informações relativas ao requerimento da
Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº
1.155/2008/SGM. .

Do Sr. Alfredo Peres da Silva, Diretor do Denatran, prestando
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informações relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do
Consumidor encaminhado pelo Ofício nº 1.063/2008/SGM.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas aos Projetos de Lei nºs 910/2007 e
2.342/2008, em atenção a pedidos da Comissão de Justiça. (-
Anexem-se os ofícios e os pareceres aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a
liberação dos recursos financeiros, que menciona, destinados a
garantir a execução dos 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.)

Do Sr. Luiz Alves Lopes, Chefe de Gabinete do Prefeito de
Governador Valadares, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 2.242/2008, da Comissão de Meio Ambiente.

Da Sra. Soiara Suziney Xavier, Gerente de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano da CEF (21), prestando informações sobre
os Contratos de Repasse de Recursos do Orçamento Geral da União,
que menciona, celebrados entre a CEF e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo Alberto Risso de Souza, Presidente do Sindicato dos
Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas
Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos do
Deputado Irani Barbosa encaminhados pelos Ofícios nºs 2.109/2007 e
805/2008/SGM.

Do Sr. Cornelis Johannes van Stralen, Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da UFMG, e da Sra. Maria Eneida de
Fátima Borges, funcionária pública vinculada à Secretaria de Saúde,
solicitando a aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº
1.973/2007. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nº 1.973/2007.)

De funcionários da administração fazendária de Cambuí e de Várzea
da Palma (2), solicitando a aprovação do Projeto de Lei nº 2.431/2008.
(- Anexem-se ao Projeto de Lei nº 2.431/2008.)

Do Sr. Daniel de Castro Silva e da Sra. Patrícia Machado,
solicitando a aprovação do Projeto de Lei nº 1.979/2008. (- Anexem-se
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ao Projeto de Lei nº 1.979/2008.)
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.548/2008
Declara de  utilidade  pública  o Núcleo Assistencial Esperança -

NAE -, com sede no Município de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Assistencial

Esperança - NAE -, com sede no Município de Campo Belo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: O Núcleo Assistencial Esperança - NAE -, com sede no

Município de Campo Belo, foi fundado em 4/6/2003. Tem por
finalidades prestar serviços às comunidades carentes, visando ao seu
bem-estar-social.

Para isso, desenvolve programas de assistência social incluindo o
incremento da cultura, do desporto, da ciência, da tecnologia,
oferecendo benefícios aos desamparados, desabrigados, desprovidos
de alimentos, doando sopa, roupas, remédios e outros. Procura
resgatar o caráter e a moral dos que estão à margem da sociedade,
sem que haja discriminação de cor, raça, credo político, religioso, sexo
ou idade, utilizando sempre como premissa básica o ensino e a
educação cristã. Mantém núcleos de prevenção de dependência
química e recuperação, transformação e reintegração social de
pessoas dependentes de drogas, álcool e sexo, mediante tratamento
em sistema de internato. Desenvolve programas de assistência
médico-odontológica, podendo, para tanto, construir, manter ou
realizar parcerias com hospitais, maternidades, postos médico-
dentários, públicos ou particulares, desenvolvendo tais projetos em
asilos, creches e casas de amparo a crianças de rua, órfãs, vitimadas
ou dependentes químicas. Cria atividade para o seu próprio sustento,
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de acordo com a legislação vigente, podendo receber incentivos
governamentais de acordo com sua utilidade pública. Constrói,
mantém e auxilia, de acordo com suas condições, escolas em todos
os níveis e bibliotecas, bem como desenvolve projetos educacionais e
culturais necessários ao bom desenvolvimento de suas atividades,
concedendo até mesmo ajuda financeira, bolsa de estudo ou material
aos alunos carentes. Desenvolve seus objetivos utilizando-se dos
diversos canais de mídia.

Para realizar suas atividades, poderá atuar ou manter relações,
firmar contratos e convênios com outras entidades, organizações
assistenciais, nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas,
pessoas jurídicas ou físicas.

Promove e incentiva o desenvolvimento desportivo, cultural,
habitacional, mental e físico de jovens carentes, dependentes
químicos, independentemente do sexo, apoiando-os no ensino
profissionalizante e na reintegração à sociedade, estimulando o
trabalho em todos os níveis, urbano ou rural, desenvolvendo
atividades agropecuárias, por meio de treinamento dos trabalhadores,
auxiliando materialmente quando necessário for.

Cria e mantém núcleos de produção, comercialização e prestação
de serviço nas áreas de eventos literários, musicais, teatrais,
socioculturais, programas de rádio, televisão, podendo produzir e gerir
esses eventos, produzindo livros, discos, jornais e revistas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

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

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 2.549/2008

Dispõe sobre medidas preventivas cautelares em favor de
educadores e alunos da rede de ensino fundamental e médio do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As medidas preventivas e cautelares serão adotadas pelos

órgãos competentes do Estado, ouvidas as entidades representativas
dos profissionais da educação e os dirigentes das regionais de ensino,
e poderão consistir, entre outras, de:

I - afastamento cautelar do educador em situação de risco de
violência, enquanto perdurar a potencial ameaça, sem perda
financeira;

II - transferência do educador para outra escola, caso seja avaliado
que não há condições de permanência na unidade de ensino, sem
prejuízos de ordem financeira;

III - assistência ao educador que sofre ameaças, bem como ao aluno
infrator;

IV - a transferência do aluno em situação de risco de violência para
outra escola enquanto perdurar a potencial ameaça.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Dinis Pinheiro
Justificação: Muitas vezes, ambientes sociais desfavorecidos levam

à disseminação da violência. Essa é uma percepção mais ou menos
generalizada em nossa sociedade. O que uma grande parte das
pessoas não considera é a relação inversa: como os ambientes
violentos vêm desfavorecendo as comunidades nas quais estão
inseridos? A escola pode ser um bom demonstrativo dessa inversão.

A verdade é que a instituição escolar vem perdendo seu caráter
transformador e seu poder de antídoto da violência para sofrer
vandalismos e depredações, tornando-se um retrato do crescimento
desordenado dessa mesma violência.

A violência invadiu as escolas e os educandários de maneira geral,
principalmente os da rede pública de ensino, que não podem rejeitar
matrículas, o que intimida os educadores.
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Da mesma forma, se expandem as gangues no meio estudantil,
especialmente por motivos relacionados ao uso de drogas.

Por tais razões, espera este parlamentar o apoio dos nobres colegas
à aprovação da matéria apresentada.

- 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 2.550/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pedra

Triangular – ACPT -, com sede no Município de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Pedra Triangular - ACPT -, com sede na Rua Morro São
João, nº 425, Bairro São João, no Município de Sete Lagoas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Comunitária Pedra Triangular - ACPT -,

com sede na Rua Morro São João, nº 425, Bairro São João, no
Município de Sete Lagoas, é uma sociedade sem fins lucrativos, de
duração indeterminada.

Essa entidade tem por finalidade exercer atividades de assistência
social em benefício da comunidade, visando a proteger a família, a
gestante, a infância, a adolescência e o idoso, a combater a pobreza e
à integração dos seus usuários ao mercado de trabalho. Além disso,
ajuda na obtenção de moradia, na prática do esporte amador, na
defesa do meio ambiente e na divulgação da cultura, entre outras
atividades.

Fundada em 20/6/2002, e tendo os seus estatutos aprovados em
10/6/2006, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por
lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.551/2008
Declara de utilidade pública a Associação Pronaos Rosacruz
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Savassi Amorc – Pronaos –, 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 Pronaos

Rosacruz Savassi Amorc - Pronaos - com sede no Municípío de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Pronaos Rosacruz Savassi Amorc - Pronaos -,

fundada em 12/7/2006, é uma associação sem fins lucrativos que tem
como finalidade primordial a de preservar e cultuar a tradição
Rosacruz, promovendo o espírito de fraternidade e compreensão
entre os seres humanos, preservando os vínculos fraternais,
intelectuais e espirituais com a antiga e mística Ordem Rosse Crucis,
Amorc e seus organismos devidamente constituídos em todo o
mundo. A Associação está registrada no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em Belo Horizonte 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 de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.552/2008
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Negras do

Triângulo e Alto Paranaíba, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Mulheres Negras do Triângulo e Alto Paranaíba, com sede no
Município de Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação das Mulheres Negras do Triângulo e Alto

Paranaíba, entidade sem fins econômicos, de caráter filantrópico,
assistencial, promocional, recreativo e educacional, tem como
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finalidade planejar e executar ações no campo da cidadania, como
oficinas de artesanato, aulas de esportes e ginástica, visando
recuperar a autoconfiança e auxiliar crianças em idade escolar com
problemas de coordenação motora e raciocínio lógico.

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 2.553/2008
(Ex-Projeto de Lei nº 3.550/2006)

Declara de utilidade pública a Banda Marcial Machado Alves -
Bammalves -, com sede no Município de Passa-Vinte.

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

Machado Alves - Bammalves -, com sede no Município de Passa-
Vinte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Banda Marcial Machado Alves - Bammalves -,

organizada pelo regime de sociedade civil, sem fins lucrativos, tem por
finalidade valorizar a arte musical por meio da manutenção e da
administração, em caráter permanente, de uma escola para ensinar
música e dar prosseguimento às atividades da banda, na categoria
banda marcial, visando à formação de músicos e a ensaios para
instrumentos. A banda tem ainda, como objetivo, tornar a música uma
subsidiária das disciplinas escolares com programações próprias, sob
a forma de atividades enriquecedoras, assim como formar crianças e
jovens por meio de atividades, atitudes, hábitos e habilidades tais
como: solidariedade, responsabilidade, justiça, preservação do meio
ambiente, economia e conservação dos objetos ou instrumentos de
seu uso ou sob a sua guarda.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
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o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.554/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores do Reino,
com sede no Municípío de Belo Horizonte.

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

Corredores do Reino, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação dos Corredores do Reino, em pleno e

regular funcionamento desde agosto de 2003, com sede no Município
de Belo Horizonte, é uma associação civil, de direito privado, de
caráter sócio-educativo e esportivo, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada.

A entidade tem por finalidade atuar na proteção da saúde da família,
da gestante, da infância, dos órfãos, das viúvas e do idoso,
proporcionando-lhes o amparo necessário; combate a fome e a
pobreza e visa à integração dos seus beneficiários no mercado de
trabalho. Além disso, promove o incentivo cultural, profissional e
esportivo e a proteção ao meio ambiente, dentro do alcance da
associação, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político
ou religioso.

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 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 2.555/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Artesanais

do Queijo do Serro, com sede no Município do Serro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Produtores Artesanais do Queijo do Serro, com sede no Município do
Serro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação dos Produtores Artesanais do Queijo do

Serro, em pleno e regular funcionamento desde janeiro de 2003, com
sede no Município do Serro, é uma entidade sem fins lucrativos e
apartidária.

A entidade tem como objetivos diagnosticar os problemas relativos à
atividade e buscar alternativas de solução para as dificuldades do
setor, bem como defender a preservação do queijo artesanal e do seu
modo de produção, observando as leis ambientais.

Pretende-se com este projeto assegurar à Associação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que esta atende os requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.556/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de brinquedos

adaptados para crianças portadoras de deficiência nos locais que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os “playgrounds” instalados em jardins, parques, áreas de

lazer e áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em
propriedade privada, conterão brinquedos adaptados para crianças
portadoras de deficiência.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas
se necessário.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: Os brinquedos instalados em “playgrounds” não podem

ser usados por crianças portadoras de deficiência. Geralmente, tais
equipamentos são instalados em áreas públicas, com dinheiro público.
Assim, devem destinar-se a toda a população infantil, sem exclusão
de espécie alguma. Ao não atenderem às peculiaridades das crianças
portadoras de necessidades especiais, excluem-nas e acentuam uma
separação que não deve existir.

Ao apresentarmos esta proposição, queremos que todos os
“playgrounds” tenham brinquedos desenvolvidos para as crianças
portadoras de necessidades especiais, permitindo não só a diversão,
a brincadeira, mas, sobretudo, a socialização, a integração e a
interação entre essas crianças e as demais, o que propiciará a
construção de um futuro melhor em nossa sociedade, com base no
respeito entre todos.

A medida contribuirá para o desenvolvimento das crianças
especiais, já que, deixando, o ambiente homogêneo de instituições
especializadas, amplia-se a sua possibilidade de crescimento e
desenvolvimento, a partir da troca natural decorrente da diversidade
em interação. Assim, contamos com o apoio dos nossos pares para a
aprovação desta proposição.

- 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 2.557/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os terminais rodoviários

manterem cadeira de rodas à disposição de pessoas portadoras de
deficiência ou circunstancialmente necessitadas do uso desse
equipamento e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os terminais rodoviários obrigados a manter no

mínimo uma cadeira de rodas à disposição de pessoas portadoras de
deficiência ou circunstancialmente necessitadas do uso desse
equipamento.

Parágrafo único - O número de cadeiras de rodas à disposição do
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público deverá ser proporcional à média de circulação diária das
estações, da seguinte forma:

I - uma cadeira para terminais com circulação média de até mil
pessoas por dia;

II - três cadeiras para terminais com circulação média entre mil e três
mil pessoas por dia;

III - cinco cadeiras para terminais com circulação média entre três
mil e cinco mil pessoas por dia;

IV - oito cadeiras para terminais com circulação média entre cinco
mil e oito mil pessoas por dia;

V - dez cadeiras para terminais com circulação média acima de oito
mil pessoas por dia.

Art. 2° - O custo da implantação desta lei ficará a  cargo das
empresas concessionárias de terminais rodoviários.

§ 1º - Os equipamentos de que trata esta lei deverão estar de acordo
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

§ 2º - A utilização do equipamento a que se refere esta lei será
gratuita.

Art. 3º - A administração do terminal rodoviário deverá afixar placas
ou cartazes, em locais visíveis, indicando a disponibilidade e o local
onde o usuário poderá solicitar o equipamento.

Art. 4° - Fica concedido um prazo de cento e vinte dias para que os
responsáveis pela administração de terminais rodoviários se
enquadrem nas disposições desta lei.

Art. 5° - O descumprimento do disposto nesta lei ac arretará ao
infrator multa estabelecida em regulamento, sem prejuízo de outras
cominações legais.

Art. 6° - As multas aplicadas nos termos do art. 5º  desta lei
reverterão integralmente para programas de educação no âmbito do
Estado.

Art. 7º - A fiscalização do disposto nesta lei ficará a cargo de órgão
competente estabelecido em regulamento ou será exercida a partir de
denúncia.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Gláucia Brandão
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Justificação: Em muitas ocasiões é necessário o uso de cadeira de
rodas para o transporte de deficientes, idosos ou pessoas com
dificuldades de locomoção, no trajeto até o ônibus ou entre este e o
veículo que os transportará. Esse equipamento não tem custo
elevado, e é fundamental que esteja à disposição dos usuários de
terminais rodoviários no Estado, prestando auxílio tanto às pessoas
que dele necessitam de forma permanente como às que apresentem
uma dificuldade ocasional. Assim, solicito aos nobres pares desta
Casa a aprovação deste projeto.

- 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 2.558/2008
Dispõe sobre a assinatura de convênios entre a Secretaria de

Estado de Saúde e as Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apaes - do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O governo do Estado de Minas Gerais, por meio da

Secretaria de Estado de Saúde, manterá convênios com as
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apaes - do Estado
de Minas Gerais, com o objetivo de proporcionar condições para o
atendimento às pessoas matriculadas nessas instituições.

Art. 2º - Pelo convênio, o Estado proverá ao pagamento dos
procedimentos profissionais que serão executados sob a
administração das Apaes em benefício de seus matriculados nos
programas de educação infantil, educação profissional e atendimento
ambulatorial, nas atividades das seguintes áreas:

I - serviço social, com o desenvolvimento de atividades que visem à
integração do assistido na família, na escola e na comunidade;

II - fisioterapia, com avaliação, realização e acompanhamento da
estimulação precoce, habilitação, reabilitação e correção postural;

III - terapia ocupacional, com a prevenção, a detecção e o
tratamento das disfunções físicas, neurológicas e do desenvolvimento;

IV - neuropediatria, com o diagnóstico etiológico e o
acompanhamento dos quadros de deficiência mental;

V - psicologia, com o objetivo de proporcionar a reabilitação
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psicológica e social;
VI - fonoaudiologia, para proporcionar condições de melhor

comunicação oral;
VII - odontologia, com tratamento dos problemas instalados e

desenvolvimento de trabalho preventivo;
VIII - pedagogia, para apoio aos professores na elaboração,

aplicação e avaliação da metodologia de ensino a ser utilizada e na
caracterização do desenvolvimento mental e adaptativo do aluno.

Art. 3º - Os convênios serão formalizados com base no tipo de
serviço prestado e no número de pessoas atendidas mensalmente
pelas Apaes.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: Esta propositura que ora apresentamos visa dar às

pessoas portadoras de deficiência mental e múltipla (física e sensorial)
atendimento adequado às suas necessidades, oferecendo os recursos
necessários às Apaes do Estado de Minas Gerais, que são as
principais entidades filantrópicas dedicadas a essa atividade, com
competência que conta com reconhecimento geral, mas enfrentando
enormes dificuldades para o atingimento de seus objetivos.

Encontra-se embasamento legal ao proposto, afora outros
dispositivos, no art. 277 da Constituição deste Estado, que preceitua:
“Cabe ao Poder Público assegurar à criança , ao adolescente, ao
idoso e aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e agressão”.

Assim, diante do alcance social do projeto, solicito aos nobres pares
sua aprovação.

- 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.
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102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.559/2008

Declara de utilidade pública a Lyra Vicentina Aterradense, com sede
no Município de Luz.

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

Aterradense, com sede no Município de Luz.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Lyra Vicentina Aterradense é uma entidade civil, sem

fins lucrativos, fundada em 25/9/19, com o escopo de difundir e
ampliar a sublime arte da música.

A entidade tem como finalidades manter e estimular o espírito de
solidariedade entre os músicos e o público, engrandecer a
corporação, realizar apresentações diversificadas e participar de
festividades religiosas, cívicas e populares.

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

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

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

A música é constituída basicamente por uma sucessão de sons e
silêncio organizada ao longo do tempo, sendo considerada
manifestação cultural e humana e, por muitos, uma forma de arte. Não
se restringe a mera associação de sons e palavras, ao revés,
configura um diferencial nos processos de aprendizado, pois desperta
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o indivíduo para um mundo mais prazeroso e satisfatório, que
repercute no intelecto e no corpo, facilitando o aprendizado e a
socialização das crianças.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.560/2008
Declara de utilidade pública a União Esportiva Santo Antônio, com

sede no Município de Pirapora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Esportiva Santo

Antônio, com sede no Município de Pirapora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Wander Borges
Justificação: O esporte desenvolve valores como afetividade,

percepções, expressão, raciocínio e criatividade, motivos pelos quais
representa importante instrumento de socialização, educação,
promoção de saúde, identidade cultural e cooperação entre os povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização
das Nações Unidas, embasada em recente estudo, recomendasse a
adoção do esporte como instrumento de políticas públicas
direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 12/6/79, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de
inclusão social, foi fundada a União Esportiva Santo Antônio, entidade
civil, sem fins lucrativos, que objetiva proporcionar a difusão do
civismo e da cultura física, especialmente o futebol, bem como a
competição esportiva amadora e a realização de reuniões e
divertimentos de caráter social e cultural.

O trabalho social desenvolvido pela entidade consiste no incentivo
ao envolvimento da comunidade e de pessoas carentes de lazer e de
espaços destinados aos acontecimentos esportivos, privilegiando a
participação de crianças e adolescentes.
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Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
União Esportiva Santo Antônio.

- Publicado, vai o projeto às Comisões 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 2.561/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Desterro de

Entre Rios 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

Desterro de Entre Rios o imóvel de propriedade do Estado, situado na
Rua XIII de Maio, no Distrito de Pereirinhas, Município de Desterro de
Entre Rios, constituído por um terreno com área de 3.376, 20m², em
confrontação com a Escola Estadual Carmela Dutra, sendo o referido
imóvel área remanescente de doação anteriormente realizada,
conforme registro certificado às folhas 268 do Livro 3ºI, sob o nº 6.442,
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Entre Rios de
Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de uma quadra poliesportiva e de uma escola
municipal no Distrito de Pereirinhas, Município de Desterro de Entre
Rios.

 Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O Distrito de Pereirinhas, situado no Município de

Desterro de Entre Rios, já é há tempos merecedor de uma benfeitoria
do porte que ora se molda.

O imóvel em referência é amplo, tem localização adequada e
favorece as instalações necessárias à construção e ao bom
funcionamento da escola municipal e da quadra poliesportiva
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planejadas, tudo em conformidade com os parâmetros da mais
perfeita legalidade.

Ressalte-se tal fato, pois não é de interesse público o gasto de
verbas públicas além das efetivamente planejadas, pois o Município
de Desterro de Entre Rios já dispõe dos recursos necessários à
construção pretendida.

Assim, apresentamos esta proposição tendo em vista o relevante
interesse público envolvido, e contamos com o apoio dos nobres
pares à 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.

REQUERIMENTOS
Nº 2.608/2008, do Deputado Ademir Lucas, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Visconde de
Caeté por seu centenário de fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.609/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Suggar
Eletrodomésticos por seus 30 anos de fundação. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 2.610/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Sérgio
Ferrara Filho, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte,
ocorrido em 22/6/2008, nesta Capital. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 2.611/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas à Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -
informações acerca do funcionamento do bota-fora no Bairro Jardim
da Torre, em Nova Lima, que teria sido reiniciado no dia 6/6/2008.

Nº 2.612/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas à Secretaria de Meio Ambiente as informações que
menciona sobre a implantação da linha de transmissão Neves 1
Mesquita. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

 Nº 2.613/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que
pleiteiaseja solicitada à Promotoria de Justiça da Comarca de
Nepomuceno a apuração de responsabilidades por lesão no olho do
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detento André da Silva Miranda e o acompanhamento do processo
criminal em que ele figura como parte. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 2.614/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja solicitada ao Corregedor da Polícia Civil a apuração de denúncia
formulada pela Sra. Aliete Conceição Rangel, relativa ao tratamento
que teria recebido na 4ª Delegacia de Plantão da Seccional Leste de
Polícia Civil.

Nº 2.615/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Corregedor da Polícia Militar providências para a
oitiva de testemunhas apresentadas pelos familiares de Wesley
Alvarenga Rangel no processo investigatório em que este figura como
vítima de agressão por parte de policiais militares.

Nº 2.616/2008, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Ministro da Educação e ao Reitor da Universidade
Federal de Uberlândia providências para que o Município de
Patrocínio seja incluído no grupo de estudos destinado a avaliar a
expansão daquela Universidade, tendo em vista a implantação de um
câmpus no referido Município.

Nº 2.617/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares que
participaram da operação que culminou na prisão de suspeitos de
participar de uma quadrilha de assaltantes paulistas desarticulada em
Governador Valadares.

Nº 2.618/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Procurador-Chefe da República em Minas Gerais
providências para se restabelecer o funcionamento das balanças e
dos radares nas rodovias federais, no Estado.

Nº 2.619/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Secretário de Transportes e
Obras Públicas pela implantação da nova etapa do processo de
licitação da pavimentação de 49 trechos de rodovias, através do
Programa Proacesso.

Nº 2.620/2008, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Diretor-Geral do DER-MG
pela implantação da nova etapa do processo de licitação da
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pavimentação de 49 trechos de rodovias, através do Programa
Proacesso.

Nº 2.621/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia seja
solicitado ao Presidente da Infraero que se estude a possibilidade da
ampliação do atendimento a Montes Claros, oferecendo-se vôos
também nos finais de semana.

Nº 2.622/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia seja
solicitado à Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - Anac -
que se estude a possibilidade da ampliação do atendimento a Montes
Claros, oferecendo-se vôos também nos finais de semana.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Durval
Ângelo e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Walter Tosta, das Comissões de Assuntos Municipais, de Meio
Ambiente e de Política Agropecuária e da Comissão Especial da
Reforma Tributária.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Zé Maia.
O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, venho a esta tribuna, hoje, para trazer uma boa notícia ao
Estado de Minas Gerais: as mais de 7.500 unidades habitacionais do
Programa Lares Geraes, a partir de 2007, passam a receber
aquecedores solares, que serão instalados pela própria Cohab. Essa
iniciativa representa a mais ampla adoção de inovação tecnológica de
energia alternativa já realizada em habitação de interesse social em
todo o Brasil. Por essa razão a Associação Brasileira de Cohabs -
ABC - e o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e
Desenvolvimento Urbano concederam à Cohab o Prêmio Selo do
Mérito, que foi entregue em Maceió, no Estado de Alagoas, ao
Presidente da Companhia, Sr. Teodoro Alves Lamounier, que, na
solenidade, representava o Governador Aécio Neves.

No momento em que se discutem questões de meio ambiente, como
o aquecimento global, que hoje faz parte da agenda mundial, a Cohab
dá um passo à frente e inova nessa questão. Como enfrentamos
escassez de energia, esse programa certamente representa um
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modelo para o Brasil. É evidente, Sr. Presidente, que a iniciativa
significa diminuição da conta de energia dos moradores de baixa
renda, que serão beneficiados. Essa redução de despesa facilitará o
pagamento das prestações da casa própria pelas famílias
beneficiadas pelo Programa Lares Geraes, do governo de Minas.

Ainda há que se destacar que, nesses últimos três anos e meio, a
Cohab construiu e entregou mais de 20 mil unidades habitacionais em
vários Municípios do Estado. É realmente um resultado extraordinário.
Não cabe fazermos comparação com os governos anteriores, mas, se
observamos essas 20 mil unidades, veremos que esse foi um salto
importante.

Além dessas unidades, é preciso salientar as casas que foram
construídas e entregues em Itacarambi, onde houve um tremor de
terras. A Cohab e o governo de Minas deram uma resposta rápida
àquelas famílias que enfrentaram essa tragédia. Para nós, mineiros,
isso demonstra que aqui há governo. Como é bom quando o governo
age em momentos extremos como esse. O Governador Aécio Neves
esteve lá, com o Dr. Teodoro Alves Lamounier, entregando as
unidades habitacionais, como resposta rápida a um problema grave.
Isso demonstrou, como já disse, que há governo em Minas Gerais.
Quando existem problemas, há imediata atuação do Governador e de
sua equipe.

Quero destacar aqui a chegada do Dr. Teodoro Alves Lamounier à
Presidência da Cohab. Tivemos esse salto de qualidade e esses
resultados, ou seja, as mais de 20 mil unidades habitacionais em
apenas três anos e meio. Acredito que, se somarmos dois ou três
governos anteriores, não veremos um resultado como esse. Portanto
há que se prestar aqui uma homenagem ao Presidente Teodoro Alves
Lamounier, ao Vice-Presidente Valter Teixeira e aos Drs. Eduardo
Brás e José Antônio, que compõem a atual diretoria da Cohab, além
de, evidentemente, sua equipe extraordinária, seu corpo técnico, que
vai aos locais fazer vistorias das construções dessas unidades. É por
essa razão que temos hoje unidades habitacionais populares baratas
e de altíssima qualidade.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Zé Maia. Estou ouvindo atentamente o pronunciamento de
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V. Exa., ao manifestar uma moção de aplauso à nossa Cohab. V. Exa.
realmente está trazendo a esta Casa, sem dúvida alguma, uma ação
proativa a favor do desenvolvimento habitacional do nosso Estado.
Basta dizer que hoje a Cohab-MG é a campeã brasileira em entrega
de unidades habitacionais, pela seriedade de seus projetos e,
principalmente, pela agilidade com que atende aos Municípios.

Sendo assim, quero somar-me a V. Exa. e externar as nossas
homenagens ao Presidente Teodoro Lamounier e a toda a sua equipe.
Posso afirmar a V. Exa. que, na semana passada, percorremos todo o
Sul de Minas, entregando moradias, em nome do Governador, num
momento muito importante. Hoje, o prestígio da Cohab e o seu alto
nível de tratamento são orgulho para o povo mineiro. Associo-me a V.
Exa., externando também, em nome do povo sul-mineiro, as
homenagens à nossa Cohab, na pessoa do seu Presidente, Teodoro
Lamounier. Parabéns.

O Deputado Zé Maia - Agradeço a intervenção do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que, como disse, é testemunha dessa ação importante.
V. Exa. participou da entrega de moradias, como vários
parlamentares.

O Governador Aécio Neves tem feito ações importantíssimas no seu
governo, mas confesso que, de todas, aquela em que vi maior
emoção e gratidão das pessoas beneficiadas foi realmente a entrega
de moradias. Você vê famílias unidas recebendo as chaves de sua
casa própria, e a maioria delas o faz com lágrimas de alegria e
agradecimento à Cohab e ao Governador Aécio Neves. Ter seus
próprios lares lhes dá uma segurança enorme.

Eu falava aqui da qualidade das construções, em razão da diretoria
da Cohab e de seu corpo técnico, que acompanha e fiscaliza os
trabalhos. Vemos conjuntos modernos, bonitos, bem feitos e, agora,
com aquecedor solar, na direção do que o mundo mais procura, que é
o respeito ao meio ambiente, em função da escassez de energia que
atravessamos. A Cohab dá esse passo importante.

Além dessa homenagem à nossa diretoria, o Secretário Dilzon Melo,
experiente parlamentar desta Casa, sem dúvida nenhuma também faz
um trabalho extraordinário à frente da Secretaria de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, dando respaldo às ações da Cohab. A
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nossa homenagem também vai para o Governador Aécio Neves, pela
sua sensibilidade em dar prioridade a esse assunto. Aliás, ele disse
isso na sua campanha eleitoral e colocou em prática essa questão da
habitação e da moradia. São mais de 20 mil casas construídas e
entregues em apenas três anos e meio, quando teve início o
Programa Lares Geraes, que por certo se estenderá para 30, 40 e até
50 mil unidades habitacionais, até o final de seu segundo mandato.
Realmente se trata de um número extraordinário, visto que serão
muitas famílias beneficiadas.

Talvez este seja o momento de esta Casa perenizar essa ação, a
retomada  desse Programa de moradias em Minas - que estava
parado -, feita pelo Governador Aécio Neves e pelo Sr. Teodoro, à
frente da Cohab. É chegada a hora de esta Casa iniciar essa
discussão aqui. Quando se fala de vinculação de receitas, há um
tremor total, para todos os lados, mas isso é muito importante até para
que o Governador Aécio Neves tenha a certeza de que programas
desse tipo, um dos mais importantes deste governo, podem tornar-se
perenes.

Quem sabe não possamos trabalhar um projeto de lei que vincule
0,5% da receita de ICMS para o Programa Lares Geraes? Talvez esse
seja um bom caminho. Portanto, Sr. Presidente, era essa a nossa
mensagem e o nosso reconhecimento ao Presidente da Cohab, ao Sr.
Teodoro Alves Lamounier, e a toda a sua equipe; ao Secretário Dilzon
Melo; e, muito especialmente, ao Governador Aécio Neves, pelo
Programa Lares Geraes e pelo sucesso absoluto desse Programa,
sobretudo porque tem melhorado a vida das pessoas por ele
beneficiadas. Parabéns à nossa Cohab. Vamos trabalhar num ampla
discussão, a fim de que esse Programa seja perenizado ao longo dos
vários governos que virão, por meio da vinculação de 0,5% da
arrecadação do ICMS para o Programa Lares Geraes. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
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Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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 2.614 e 2.615/2008, da Comissão de Direitos
Humanos, 2.616/2008, da Comissão de Educação, 2.617/2008, da
Comissão de Segurança Pública, e 2.618 a 2.622/2008, da Comissão
de Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em
18/6/2008, do Projeto de Lei nº 2.404/2008, do Deputado José
Henrique, e dos Requerimentos nºs 2.571/2008, do Deputado
Adalclever Lopes, e 2.573/2008, do Deputado Zezé Perrella; de Meio
Ambiente - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 18/6/2008, do
Requerimento nº 2.584/2008, do Deputado Almir Paraca; e de Política
Agropecuária - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em 17/6/2008,
dos Projetos de Lei nºs 2.357/2008, do Deputado Padre João, e
2.364/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz; e pela Comissão
Especial da Reforma Tributária - informando a conclusão dos seus
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório
final:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A REFORMA
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I - Introdução
1 - Criação
A Comissão Especial para proceder a estudos sobre a Reforma

Tributária foi criada em decorrência de requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, aprovado em 26/3/2008 e publicado no “Diário do
Legislativo”, em 3/4/2008.

1.1 - Objetivos
Estudar as medidas necessárias e propor soluções para a questão

da reforma tributária.
1.2 - Metodologia
Com base nos objetivos enunciados e nas discussões ocorridas

durante o período de preparação dos trabalhos da Comissão Especial,
decidiu-se estabelecer uma abordagem sistemática sobre o tema
“Reforma Tributária”.

Com a discussão desse conteúdo e a participação de convidados,
que representaram os vários segmentos da sociedade envolvidos com
a questão da Reforma Tributária, a Comissão propôs alternativas para
preservar as prerrogativas do Estado, bem como aprimorar de forma
inequívoca a legislação federal em vigor.
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1.3 - Composição
* -  A tabela referente a “Membros Efetivos e Membros Suplentes” foi

publicada no”Diário do Legislativo” 26.6.2008.
1.4 - Prazo de funcionamento
A indicação dos membros efetivos e suplentes da Comissão foi

definida em reunião especial, no dia 23/4/2008. Na reunião do dia
30/4/2008 foi feita a indicação do relator. Na reunião do dia 28/5/2008,
foi aprovado requerimento dos Deputados Antônio Júlio, Luiz
Humberto Carneiro e Wander Borges em que solicitaram a
prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão por
até 30 dias.

2 - Antecedentes
O Legislativo mineiro se utiliza de ferramentas diversas para exercer

suas funções. Quando os parlamentares defrontam com situações que
envolvem amplos setores da sociedade ou com temas delicados que
demandam debate, negociação e confronto de interesses, as
ferramentas mais utilizadas são os eventos institucionais e as
comissões especiais para proceder a estudo sobre matéria
determinada.

A Assembléia promove vários tipos de eventos institucionais, em
escala crescente de complexidade e porte. Em todos os eventos, os
poderes públicos e a sociedade, representados por órgãos do
Executivo, federações de classes, sindicatos, associações,
organizações não governamentais, cooperativas, entre outros, são
convidados a participar. Na fase inicial de planejamento são
estabelecidos o tipo de evento, seu regulamento, os temas a serem
abordados, os debatedores e a formação de grupos de trabalho,
quando for o caso, para preparação das teses a serem discutidas e
aprovadas ao final do evento. Quando os assuntos exigem a
interiorização dos debates, reuniões regionais são realizadas, e seus
resultados são trazidos para a Assembléia Legislativa. Esses eventos
têm o objetivo de coletar subsídios para o processo legislativo,
orientar a formulação de políticas públicas e auxiliar no planejamento
do Estado.

Por sua vez as Comissões Especiais são utilizadas quando há
necessidade de aprofundamento, investigação de fatos ou de
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formulação de proposições relativas a temas de alta relevância social,
econômica ou ambiental, que exigem tempo excepcional de debates
para maturação política dos subsídios aportados.

A Comissão Especial, com prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais
30, de acordo com o Regimento Interno da Casa, foi a ferramenta
escolhida para discussão da questão da Reforma Tributária, em razão
da profundidade e amplitude necessárias à discussão dos conceitos
relativos ao tema e à identificação das fragilidades do atual modelo
tributário brasileiro.

Ficou, então, evidente a necessidade de debater com o Executivo e
com as demais representações da sociedade civil e empresarial as
práticas e as políticas que vêm sendo adotadas em relação à
mudança do modelo tributário brasileiro.

Verificou-se, no decorrer dos trabalhos, que, para atingir a meta do
desenvolvimento econômico sustentável, há que estabelecer
governabilidade em relação ao novo modelo proposto na reforma
tributária federal.

3 - Trabalhos realizados
Os trabalhos da Comissão Especial foram desenvolvidos com base

em reuniões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas.
*- A tabela referente a “Entidades Participantes” foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 26.6.2008.
4 - Reuniões da Comissão Especial:
Dia 23/4/2008 – 1ª Reunião Especial
Objetivo: eleger o Presidente, o Vice-Presidente e programar os

trabalhos da Comissão.
Dia 30/4/2008 – 1ª Reunião Ordinária
Objetivo: designar o relator da matéria e discutir e votar proposições

da Comissão Especial, bem como debater a Reforma Tributária com a
Secretaria de Estado de Fazenda.

Dia 7/5/2008 – 2ª Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovar requerimentos.
Dia 8/5/2008 – 1ª Reunião Extraordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovar requerimentos, bem como debater a Reforma Tributária com a
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Câmara dos Deputados.
Dia 14/5/2008 – 3ª Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovar requerimentos, bem como debater a Reforma Tributária com a
Fiemg, a Delegacia Sindical do Unifisco, o Sindifisco-Minas Gerais, a
Siamig-Sindaçúcar e empresários do setor metalúrgico.

Dia 21/5/2008 – 4ª Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovar requerimentos, bem como debater a Reforma Tributária com a
Amig, a Anamup, a AMM e a Prefeitura Municipal de Betim.

Dia 28/5/2008 – 5ª Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial,

aprovar requerimentos, bem como prorrogar o prazo para conclusão
dos trabalho da Comissão por 30 dias.

Dia 4/6/2008 – 6ª Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial, bem

como aprovar requerimentos.
Dia 11/6/2008 – 7ª Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial, bem

como aprovar requerimentos.
Dia 19/6/2008 – 8ª Reunião Ordinária
Objetivo: discutir e votar as proposições da Comissão Especial, bem

como aprovar requerimentos.
II - Desenvolvimento
2.1 - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
A Comissão Especial da Reforma Tributária, em 30/4/2008, reuniu-

se com o Dr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza, coordenador de Política
Tributária da SEF, e com a Sra. Sarah Costa Felix Teixeira, assessora
da Superintendência de Tributação.

Ricardo Luiz Oliveira de Souza fez várias críticas à proposta e, em
particular, ao novo ICMS. Ele avaliou que haverá dificuldades para
implantar o princípio do destino na cobrança do imposto, criticou a
redução do prazo para apropriação de créditos dos ativos
permanentes e classificou de ofensa ao pacto federativo o fato de os
Legislativos estaduais não poderem mais legislar sobre o imposto.
Ricardo preparou, também, uma análise para a Proposta de Emenda
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à Constituição n° 233, de 2008, na qual tratou da e xtinção das
contribuições cobradas pela União (Cofins, PIS, CIDE, Salário-
educação e CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), da
criação do IVA-F, da incorporação da tributação da CSLL no IRPJ, da
criação do novo ICMS, da transição do atual ICMS para o novo ICMS
e da modificação do sistema de repartição de receitas tributárias. Foi
explanado o plano de incidência do IVA-F, sua não-cumulatividade, a
ser definida em lei complementar, integração de sua própria base de
cálculo e instituição ou majoração por medida provisória, sem
observar o princípio da anterioridade, podendo, assim, entrar em vigor
no mesmo exercício financeiro. Com relação à incorporação da CSLL
pelo IRPJ, foi discutida a forma, mediante a adoção de alíquotas
adicionais diferenciadas por setor de atividade econômica. No que diz
respeito ao novo ICMS, foram verificadas as incidências, a entrada em
vigor no 8° ano subseqüente à promulgação da emenda , a instituição
e majoração sujeitando-se ao princípio da anterioridade e da
noventena, a tributação direcionada ao destino e suas alíquotas, a
não-cumulatividade sendo definida em lei complementar, o reflexo
negativo para Minas Gerais no importe de 883,6 milhões de reais no
ano, a redução do prazo de apropriação do crédito relativo ao ativo
permanente de 48 meses para 8 meses, a regulamentação unificada
pelo órgão colegiado, a participação do Senado no estabelecimento
de alíquotas-padrão e alíquotas específicas, bem como o tratamento
de benefícios fiscais. Ricardo demonstrou os prejuízos que serão
causados aos cofres do Estado, caso a proposta de reforma tributária
seja aprovada na forma apresentada. Também comentou a
possibilidade de concessão a ser feita, pela Receita Federal, de
benefícios fiscais, mediante instrução normativa que tratar de regimes
aduaneiros especiais, a transição do ICMS atual até o 7° ano
subseqüente à promulgação da emenda constitucional, a redução
gradual de alíquotas até atingirem 2% e a redução ou aumento de
ICMS para mercadorias e serviços definidos em lei complementar, por
meio de lei estadual. Quanto ao novo sistema de repartição de
receitas tributárias, foi vista a forma de participação dos Municípios no
ICMS, percentuais de arrecadação no imposto de renda, no IPI e IVA-
F. Quanto à tributação no destino, o governo de Minas sugere que a
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fiscalização da arrecadação se mantenha na origem. Exemplificando:
na operação de venda de eletrodoméstico para o Rio de Janeiro, o
ICMS poderia ser arrecadado na saída do produto, em Minas, sob a
fiscalização do Estado. Depois as operações que o Rio de Janeiro
tivesse arrecadado em favor de Minas seriam compensadas, por meio
do mecanismo da Câmara de Compensação - que poderá ser criada
por lei complementar. "As Assembléias perdem a prerrogativa de
definir as alíquotas, que são um aspecto essencial de qualquer tributo.
A própria instituição do tributo deixaria de ser prerrogativa dos
Legislativos estaduais. Essa é uma nítida anomalia, uma violação da
autonomia federativa, retirando-se das Assembléias o poder que hoje
têm", ressaltou Ricardo. Caberia aos Legislativos dos Estados apenas
aumentar ou reduzir alíquotas em alguns casos. E isso apenas depois
que lei complementar definisse quais produtos e serviços seriam
passíveis de ter alíquotas alteradas em nível estadual. O assessor da
SEF avalia que a proposta do governo federal não acaba com o risco
de guerra fiscal entre os Estados da Federação. Isso porque caberá
ao Colegiado dos Estados a regulamentação única dos benefícios
fiscais, mas não está vedada a concessão de incentivos mediante
orçamento estadual. "Ainda se vislumbra a possibilidade de guerra
fiscal, principalmente na transição do modelo de cobrança na origem
para o destino", analisou Ricardo Souza. Ele também opinou como
lacuna da proposta em tramitação no Congresso não tratar do
diferimento - que historicamente não tem sido considerado benefício
fiscal, mas sim técnica de tributação que apenas adia o momento em
que deverá ser recolhido o imposto referente a determinada operação.
"No entanto, quando o diferimento é utilizado sobre a importação de
produtos, podem-se ter, na prática, características típicas de benefício
fiscal, o que não foi considerado na proposta do governo", avaliou em
entrevista à imprensa. Dessa forma, abre-se a possibilidade de guerra
fiscal no tocante ao ICMS que incidirá na importação de produtos.

Complementarmente, Sarah Costa Felix Teixeira avaliou o FNDR e
o FER, bem como critérios de rateio desses fundos, além da extinção
do salário-educação a partir do 2° ano da promulgaç ão da emenda à
Constituição, da definição de limites e mecanismos de ajustes da
carga tributária, da dispensa dos Estados e Municípios de manterem
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fundo de combate à pobreza e da manutenção do recurso do Pasep
para financiamento do seguro-desemprego, entre outros assuntos
correlatos. A convidada evidenciou que alguns ajustes necessitam ser
feitos na atual proposta de reforma tributária, uma vez que alguns
Municípios recebem um valor muito pequeno e tal quantia não permite
investimento adequado com tão pouco recurso.Teceu importantes
considerações sobre o crédito relacionado às aquisições de ativo
permanente. Considerações adicionais foram efetuadas em relação ao
ITCD e à arrecadação de “royalties”.

O Presidente da Comissão Especial, Deputado Sebastião Helvécio
(PDT), disse que os deputados querem conhecer em profundidade a
repercussão da proposta de reforma tributária. "Ela muda a vida dos
cidadãos e agride a simetria federativa do Brasil. É importante a
Assembléia de Minas mobilizar não apenas as representações
políticas e empresariais, mas também a sociedade. Queremos
formatar uma proposta dos Legislativos Estaduais com relação à
reforma tributária do Brasil", avaliou o Deputado.

O Deputado Antônio Júlio (PMDB) reforçou as preocupações do
Presidente da Comissão, destacando que não haverá sucesso em
uma proposta de reforma tributária que não observe o pacto
federativo. Ele defendeu que sejam encaminhadas propostas
concretas de mudança do texto em tramitação no Congresso. Já o
deputado Jayro Lessa (DEM) indagou de Ricardo Souza e da
assessora técnica Sara Costa Félix Teixeira, também da SEF, se a
proposta do governo federal realmente reduz impostos e alíquotas.
Em resposta, a técnica informou que há, de fato, simplificação dos
tributos, mas avaliou que não houve a pretensão de reduzir a carga
tributária.

2.2 - Câmara dos Deputados
Na reunião do dia 8/5/2008, o Deputado Federal Virgílio Guimarães

acrescentou que a reforma tributária é um imperativo nacional,
fundamental para impulsionar o desenvolvimento brasileiro, bem como
validar as justiças fiscal e social. Sua exposição ressaltou os pontos
que considerou mais importantes para Minas Gerais. Declarou que a
Constituição cidadã avançou na questão tributária no que se refere à
repartição tributária, mas que não houve reforma em se tratando do
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modelo do sistema tributário vigente. Houve descontrole, que resultou
em um descontrole previdenciário forte. Iniciou-se a guerra fiscal.
Informou sobre o tratamento dado pela proposta de emenda à
Constituição ao ICMS, bem como a transição do critério de origem
para destino, e que, assim, dá fim à guerra fiscal, além de efetuar
compensação pelo fim dos incentivos fiscais por meio do FNDR.
Teceu comentários sobre o ICMS, o IVA federal, o PIS, o Cofins, o
CIDE-combustíveis, o salário-educação, a CPMF e o Sistema S.
Acrescentou que para o desenvolvimento da economia o governo tem
de ter coragem de desonerar a folha de pagamento, para permitir o
crescimento do investimento, e que para haver justiça tributária há de
haver simplificação para todos. Acrescentou que o Brasil tem tudo
para fazer a reforma e que, neste momento, há um consenso, além de
termos 12 anos de discussão acumulada sobre a reforma tributária.
Uma das mudanças na reforma destacadas por Virgílio Guimarães foi
a unificação das alíquotas do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS -, que atualmente são diferentes em
cada Estado. O ICMS seria transformado no Imposto sobre Valor
Agregado - IVA -, que teria uma alíquota nacional de 18%. No sistema
atual, o ICMS é repartido entre origem e destino de cada produto, mas
com larga vantagem para a origem. Com o IVA, essa regra seria
invertida, com o percentual maior sendo arrecadado pelo Estado de
destino. Virgílio defendeu uma divisão na faixa de 4% para a origem e
14% para o destino. Mas o parlamentar enfatizou que a mudança tem
que ser gradual para que os Estados que concentram a maior parte da
produção brasileira, principalmente São Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, não sofram prejuízos grandes de uma só vez. Ele
também defendeu medidas compensatórias, de modo que as perdas
sejam minimizadas por meio de fundos federais de compensação.
Para Virgílio, a reforma tributária acabaria com a guerra fiscal.

O Deputado Sebastião Helvécio alertou para o crescimento da carga
tributária, que de 14% em 1947, primeira vez em que foi medida,
passou para 37% nos dias de hoje. O Deputado Sebastião Helvécio
(PDT) também perguntou se os fundos de compensação ou
equalização, utilizados entre os países da União Européia, não seriam
mecanismos a serem copiados na reforma tributária brasileira. Em
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resposta, Virgílio apoiou a idéia de fundos compensatórios e disse:
"Não se pode desestimular quem produz. Os Estados produtores
devem ser remunerados. O Brasil precisa ter a fome de crescer".
Lembrou ainda que uma reforma brusca poderia quebrar vários
Estados. Citou o caso do Espírito Santo, que obtém mais de um terço
de sua receita da guerra fiscal e ficaria completamente inviabilizado
financeiramente.

O Deputado Antônio Júlio (PMDB) questionou Virgílio quanto à
viabilidade de aprovação da reforma fiscal sem uma redefinição do
pacto federativo. O parlamentar federal respondeu que a revisão do
pacto seria uma questão muito complexa para ser tratada neste
momento. E avaliou que a própria reforma tributária seria também um
passo para equilibrar o pacto federativo.

2.3 - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
Na reunião do dia 14/5/2008, o Deputado Sebastião Helvécio pediu

sugestões concretas para conceituar a não-cumulatividade dos
impostos. "Esta é a maior dificuldade jurídica na apreciação do ICMS",
destacou, lembrando que a falta de definição acaba levando conflitos
para a Justiça. O contencioso hoje seria de 28 bilhões de reais.

O Deputado Antônio Júlio defendeu que a comissão apresente ao
final do trabalho propostas concretas de mudança. Para ele, em Minas
há "ganância para tributar e dificuldade para arrecadar". Somando as
suas às palavras dos convidados, o Deputado Lafayette de Andrada
destacou a importância da audiência, realizada para escutar "a voz de
quem sofre o problema na pele".

O Presidente do Conselho de Política Tributária da Fiemg, Edvaldo
Almada de Abreu, fez duras críticas ao sistema tributário atual,
classificando-o como anacrônico e complexo e destacando que ele
gera insegurança jurídica e afugenta investimentos. Comentou,
também, que o sistema tributário vigente já completou 20 anos e que
a sociedade brasileira espera a concepção de um sistema tributário
mais avançado. Para a Fiemg o sistema atual tributa de maneira
inadequada o investimento, pois este gera crescimento nacional e
bem-estar social. Defendeu a não-tributação do produto exportado,
tendo em vista que os países que participam da pauta de exportação
nacional não exportam tributos. Chamou atenção para o acréscimo da
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carga tributária com o passar dos anos e espera a redução desta,
daqui para frente. Esclareceu que um sistema tributário complexo
demais gera insegurança jurídica e passivos não intencionais, além de
afugentar investimentos. Externou a preocupação em dar cabo
plenamente da guerra fiscal, além de ser necessário que o governo
federal garanta ao Estado de Minas Gerais uma arrecadação mínima.
Outro ponto a ser avaliado é a constante acumulação de créditos de
ICMS no Estado. Demonstrou, ainda, preocupação quanto à inserção,
na Constituição Federal, da expressão "tributação por dentro", quando
o tributo incide sobre o próprio tributo. Ele classificou esse mecanismo
como "não transparente e não peculiar no mundo dos negócios".
Elogiou, por outro lado, a intenção do governo federal de simplificar o
sistema. Finalizou suas considerações solicitando um sistema
tributário transparente para a sociedade.

2.4 - Delegacia Sindical do Unifisco de Belo Horizonte
Também em 14/5/2008, foi ouvido o Sr. Luiz Sérgio Fonseca

Soares, presidente da Delegacia Sindical do Unifisco de Belo
Horizonte. Acrescentou que a reforma tributária é um tema difícil e
complexo, porque envolve interesses conflitantes. A seu ver não há na
reforma nenhuma preocupação com a justiça fiscal, uma vez que a
única preocupação é centrada na insuficiência de recursos. Também
não há transparência no sistema tributário proposto. Não se preserva
o princípio da não-surpresa e que os contribuintes assalariados
pagarão todos os impostos e os empresários apenas efetuarão
repasses. Acrescentou que no momento em que temos produtores
nacionais expostos a uma competição desleal em relação a produtos
estrangeiros, qualquer aumento de carga tributária se torna uma
fantasia. Acrescentou que a proposta de reforma tributária é tímida e
que não se trata de uma verdadeira reforma tributária. Criou-se, no
Brasil, uma tolerância social à sonegação fiscal. Finalizou buscando
simplificações no sistema tributário, além de evitar a destruição da
fiscalização como está implantada hoje.

2.5 - Sindifisco – Minas Gerais
Ainda em 14/5/2008, foi ouvido o Sr. Matias Bakir, presidente do

Sindifisco-MG. Informou que o Sindifisco concorda que a Proposta de
Emenda à Constituição n° 233 não é uma reforma trib utária, mas, sim,
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um remendo impróprio. Para ele, uma verdadeira reforma tributária
tem que atender aos princípios da capacidade contributiva, da
suficiência e da igualdade tributária e que a proposta de reforma em
pauta não resiste a essas discussões. As funções básicas do sistema
tributário são o provimento de recursos, a indução ao desenvolvimento
econômico e a redução das desigualdades sociais. Reforçou a
elevação da carga tributária, de 1950 a 2006. Enfatizou o contencioso
tributário, que em Minas Gerais chega a 28 bilhões de reais, e disse
que Minas não consegue converter em receita 1,8% do seu crédito
tributário. É necessário fortalecer o sistema de fiscalização, bem como
todo o aparato de controle fiscal. Apresentou várias sugestões e
externou sua preocupação com o princípio federativo, acrescentando
que este é um questionamento muito forte. Declarou que esse
princípio está sendo ferido de morte.

2.6 - Siamig-Sindaçúcar
Em 14/5/2008, também foi ouvido o Sr. Luciano Rogério de Castro,

superintendente do Siamig-Sindaçúcar. Enfatizou uma posição
setorial, demonstrando preocupação com a elevada carga tributária.
Declarou, ainda, que a concorrência predatória prejudica o setor.
Entende, também, que a alíquota a ser fixada para a cobrança de
impostos do etanol tem de estar, no mínimo, num patamar igual ou
inferior à menor alíquota dos combustíveis fósseis.

O Sr. José Eustáquio Passarini de Resende, advogado do Siamig-
Sindaçúcar, acrescentou que a proposta de emenda à Constituição
não possui a complexidade ou a profundidade necessária para mudar
o Sistema Tributário Nacional. Defendeu o detalhamento e a
pormenorização das diversas incidências. Demonstrou que esta
reforma apresenta maior carga tributária, sistemas mais complexos e
confusão de conceitos. Assim sendo, a reforma é um ajuste
superficial, que não passa pelo problemas crônicos e não promove
desenvolvimento. Para ele, o Brasil caminha na contramão, fazendo
concentração de renda, redução da base contributiva e aumento de
arrecadação para determinados setores. Lembrou, ainda, outros
pontos problemáticos: como se dará a aplicação do princípio do
destino na cobrança do ICMS e o período de transição de sete anos
para implantação do novo ICMS. "Parece que, na reforma, o
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contribuinte é um mero detalhe", concluiu Passarini. Defendeu a
inserção do contribuinte na discussão e adequação, corrigindo
primeiramente os erros do passado.

2.7 - Associação Nacional dos Municípios Produtores - Anamup
Em 21/5/2008, foi ouvida a Sra. Terezinha Sperandio, que fez

diversas considerações sobre o VAF. Esclareceu que há um consenso
em torno da desconstitucionalização do parágrafo único do art. 158,
mas também está havendo um ajuste paralelo, em forma de acordo,
em que lei complementar determinará a nova partilha do ICMS. A
Anamup entende que o conceito de valor agregado fiscal é, sem
dúvida, um critério justo de distribuição de recursos. Várias planilhas
foram apresentadas. Terezinha Sperandio apresentou as propostas da
entidade a respeito dos critérios de distribuição do ICMS, elaboradas
para se contraporem ao modelo defendido pela Confederação
Nacional dos Municípios - CNM. A Anamup representa os Municípios
com maior movimentação econômica e luta pela manutenção da
autonomia municipalista e pelo respeito às normas constitucionais.

2.8 - Associação Mineira de Municípios - AMM
Também em 21/5/2008, foi ouvida a Sra. Adriana Giroletti,

assessora jurídica da Associação Mineira de Municípios. Referiu-se a
não-compreensão do texto da própria reforma, gerando fragilidade e
insegurança jurídica para os Municípios e para o próprio Estado.
Teceu comentários sobre o ICMS, IVF e ISSQN. Além disso, defendeu
a redução da carga tributária para o consumidor. Acrescentou que a
proposta do Fundo de Equalização de Receitas como meio de
compensação do ICMS é obscura e incerta. Defendeu o pacto
federativo e solicitou mais receita para os Municípios. Adriana Giroletti
disse, também, que a entidade defende que os Municípios ganhem
representação  no  Conselho  Nacional de Política Fazendária -
Confaz -, em razão do poder que esse órgão deverá ganhar com a
reforma tributária.

O presidente da Comissão Especial, Deputado Sebastião Helvécio,
disse considerar que a reforma tributária, por restringir a autonomia de
Estados e Municípios para gerirem suas próprias receitas, contraria ao
menos dois artigos da Constituição: o art. 1°, que define o Brasil como
uma República Federativa, e o art. 60, § 4°, que pr oíbe deliberação
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sobre emenda que procure abolir o princípio federativo. "Se Estados e
Municípios não puderem legislar sobre questão tributária, o princípio
federativo está em cheque", afirmou. Ele acrescentou que o tema será
discutido na XII Conferência dos Legislativos Estaduais, em Fortaleza,
nos dias 28 e 29 de maio, e que já há posição definida do Colegiado
dos Presidentes das Assembléias Legislativas: resistir à perda de
autonomia. Acrescentou, ainda, que tudo aquilo que se remeterá à lei
complementar cria insegurança para a elaboração e votação da
própria reforma.

2.9 - Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais –
Amig

Ainda em 21/5/2008, foi ouvida a Sra. Roseane Seabra, consultora
tributária da Amig. Evidenciou a ruptura parcial do pacto federativo.
Também evidenciou a elevação, ao longo dos tempos, da carga
tributária. Teceu considerações sobre ICMS, de bens e serviços,
sobre o VAF e sobre a preservação da autonomia das casas
legislativas estaduais. Comentou as atuais políticas públicas
municipais e reforçou o nascimento, com vícios constitucionais, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 233. "Se a pro posta do
governo federal for promulgada como está, haverá questionamentos
jurídicos gravíssimos", afirmou Roseane Seabra.

III - Conclusões
As palestras, os estudos e os debates realizados no decorrer dos

trabalhos desta Comissão permitiram uma visão geral sobre a
Reforma Tributária, no nível federal, além de evidenciar muitas
dificuldades da proposição do novo modelo tributário.

Ficou também esclarecida a repercussão que a proposição poderá
causar em todo o território nacional, bem como a insegurança jurídica
criada em razão de muitas providências a serem definidas em lei
complementar, medidas que não estão objetivadas ou delineadas,
além de perda de prerrogativas dos Deputados Estaduais.

IV - Recomendações
A partir do exposto neste relatório e de outras informações obtidas

no decorrer dos trabalhos, a Comissão recomenda o envio de cópias
deste trabalho para:

Dr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza, coordenador de Política
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Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda;
Sarah Costa Félix Teixeira, assessora da Superintendência

Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda;
Deputado Federal Virgílio Guimarães;
Edivaldo Almada de Abreu, Presidente do Conselho de Política

Tributária da Fiemg;
Luiz Sérgio Fonseca Soares, Presidente da Delegacia Sindical do

Unifisco, em Belo Horizonte;
Matias Bakir, Presidente do Sindifisco - MG;
Luciano Rogério de Castro, Superintendente do Siamig-Sindiaçucar;
José Eustáquio Passarini Resende, advogado do Siamig-

Sindiaçucar;
Teresinha Sperandio, secretária executiva da Associação Nacional

dos Municípios Produtores – Anamup;
Adriana Giroletti, assessora jurídica da Associação Mineira de

Municípios – AMM;
Roseane Seabra, consultora tributária da Associação Mineradora

dos Municípios de Minas Gerais – Amig;
Associações Microrregionais dos Municípios;
Confederação Nacional dos Municípios;
todos os Deputados Estaduais da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais;
todos os membros da Comissão da Reforma Tributária do

Congresso Nacional na Câmara dos Deputados;
todos os Presidentes de Assembléias Legislativas do País;
toda a bancada mineira na Câmara dos Deputados; e
todos os membros do Senado Federal, com as seguintes

observações e recomendações:
I - A Proposta de Emenda à Constituição nº 233/2008 agride a

simetria federativa do Brasil
Justificação: Nos termos do art. 60, § 4°, da Const ituição da

República, deliberação sobre emenda que procure abolir o princípio
federativo é proibida, por se tratar de cláusula pétrea. Entre as
limitações ao poder de reforma da Constituição Federal estão os
direitos inerentes ao exercício da democracia representativa. Nas
palavras de Gilmar Ferreira Mendes, essas cláusulas representam um
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esforço do constituinte para assegurar a integridade da Constituição,
evitando a destruição, o enfraquecimento ou ato que implique
profunda mudança de identidade, evitando assim que o constituinte
derivado suspenda ou mesmo suprima a própria Constituição. Essas
cláusulas incidem diretamente sobre o poder de reforma conferido ao
Poder Legislativo da União, inibindo-o. Não há, pois, como coibir o
exercício da democracia representativa dos Deputados Estaduais, no
que tange a tributos estaduais. A reforma tributária está, portanto,
ligada à revisão do pacto federativo.

II - Ausência de questões municipais no texto da Proposta de
Emenda à Constituição nº 233/2008

Justificação: O Município também é um ente da Federação, que
deve ser chamado a participar da discussão. Esse ente da Federação
necessita de mais receita para implementar suas políticas públicas.
Deve gerenciar suas próprias receitas, e não ter sua autonomia
restringida pela reforma tributária. AMM defende que os Municípios
ganhem representação no Conselho Nacional de Política Fazendária –
Confaz –, em razão do poder que esse órgão ganhará com a reforma
tributária.

III - Lei complementar gera insegurança jurídica
Justificação: Vários pontos da reforma tributária remetem à

regulamentação posterior por meio de lei complementar. No entanto a
forma como isso será feito não está clara nem expressa. A ausência
de informações (bases de cálculo, alíquotas ou mesmo fato gerador,
entre outros procedimentos) cria insegurança no empresariado e nos
Estados e Municípios, uma vez que a expectativa poderá ser a perda
de receita. Tudo aquilo que se remeterá à lei complementar cria
insegurança não só para a elaboração da proposição de lei como para
a votação da própria reforma tributária. O detalhamento mais completo
da proposição é desejável por todos os atores envolvidos na reforma
tributária.

IV - Novo IVA-F fica para o Congresso Nacional o ICMS fica para os
Estados

Justificação: A perda de prerrogativas estaduais é ponto de
preocupação, pois há uma vasta experiência, por parte de todos os
Estados, em relação à funcionalidade e operacionalização dos tributos
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estaduais. É desejável que a competência para o novo IVA-F seja do
Congresso Nacional, mas a competência para o atual ICMS deve
permanecer com o Estado, com modificações via legislação estadual.

V - Falta de discussão mais abrangente sobre a reforma tributária
Justificação: A ausência de uma discussão mais abrangente sobre o

conteúdo da reforma tributária pode aumentar o receio dos atores em
relação às mudanças propostas. Permitiria um maior detalhamento em
relação aos assuntos ligados à lei complementar, que tratará sobre
normais gerais dos tributos envolvidos, da instituição destes e da
substituição das atuais leis ordinárias estaduais, bem como
atualização em relação às Leis Complementares Federais n°s 24, de
1975, e 87, de 1996. Necessário é envolver mais atores e imprimir
melhor detalhamento ao projeto.

VI - Procedimentos tributários nos níveis federal e estadual
Justificação: A complexidade do relacionamento entre o ente federal

e o ente estadual, em termos de operacionalização, deveria permitir
que comandos federais fossem validados pelos entes estaduais,
garantindo assim a autonomia estadual, garantida pela Constituição
da República. Várias questões tanto legais quanto operacionais serão
objeto de discussão entre o ente estadual e o ente federal.

VII - Guerra fiscal
Justificação: A novidade na Reforma Tributária é que a guerra fiscal

apenas foi deslocada para o nível do Confaz. A guerra fiscal não está
sendo excluída. Diversas questões devem ser analisadas. Sugerimos:

1 - nulidade dos benefícios fiscais concedidos à revelia do Confaz.
Essa nulidade elimina a necessidade de declaração prévia da
inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma que instituir benefício
fiscal sem ter sido aprovada pelo órgão colegiado dos Estados;

2 - uniformização de alíquotas em todo o Brasil, com validação da
decisão pelas Assembléias Legislativas de cada Estado, sob pena de
ineficácia;

3 - validação das decisões do Confaz por 4/5 de seus integrantes,
inclusive das regiões, e não por unanimidade, uma vez que tal
unanimidade pode comprometer a viabilização de políticas fiscais.

VIII - Critério de origem e critério de destino
Justificação: No novo ICMS, a adoção de um ou de outro critério



1376

poderá trazer desequilíbrios financeiros para o Estado. A bem da
verdade, o critério nunca é de origem pura nem puro em relação ao
destino. O contexto conduz a um critério misto. Dessa forma, mais
justo seria modificar a alíquota interestadual de 2% para 4%, além de
reduzir o prazo de transição para o novo ICMS de sete para cinco
anos, estabelecendo assim um critério mais equilibrado e justo de
repartição de receitas para o Estado de origem.

IX - Financiamento da seguridade social
Justificação: Muito se cogita se o percentual de 38,8% será

suficiente para cumprir as obrigações com a Previdência. Na realidade
são 38,8% dos 50,3% da arrecadação do Imposto de Renda, do
Imposto sobre Produtos Industrializados e do IVA-F. O que se
pretende é a garantia de receber os 38,8% para fazer face às
obrigações com a Previdência.

X - Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional – FNDR
Justificação: A idéia é beneficiar mais quem tem menos, dessa

forma vinculando ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.
Mantém-se o critério das regiões e acrescenta-se o critério do IDH
para a redistribuição de valores para aqueles Municípios que estejam
abaixo da média do IDH de cada Estado. A decisão seria
implementada por meio de lei estadual.

XI - Fundo de Equalização Regional – FER
Justificação: A sugestão é que seja criado um texto que dê garantia

de recebimento, em lugar de se transferir a responsabilidade para lei
complementar, além de permitir que a dedução seja automática, e
também instituir o conceito de perda, conforme encaminhado na
Proposta de Emenda à Constituição n° 233, de 2008, integrante do
Anexo I: propõe-se ajuste do percentual de 1,8% destinado ao FER
para 6,5%. A proposta mantém a distribuição, pela União, aos Estados
e ao Distrito Federal, dos valores correspondentes ao FPEX, Lei
Kandir e aos auxílios financeiros para fomento às exportações, por
meio da vinculação de recursos prevista no art. 159, II, “e”, da
Constituição. Também impede a perda, pelos Estados, dos repasses
relativos aos fundos de participação, de desenvolvimento regional e
de equalização de receitas, caso haja um crescimento maior do IR em
relação ao crescimento do somatório das receitas do IPI e do IVA



1377

Federal. A proposta mantém a proporção dos valores que os Estados
e os Municípios recebem pelo modelo atual. Assegura, ainda, no
Texto Constitucional a distribuição efetiva do FER na proporção das
perdas verificadas em razão da alteração do ICMS.

XII - Subsidiariedade
Justificação: Como sugestão da Anamup, o Município que

desenvolvesse todas as políticas públicas e promovesse qualidade de
vida à população manteria 75% do valor adicionado, previsto no art.
158. A Anamup entende que o conceito de valor agregado fiscal é,
sem dúvida, um critério justo dentro da distribuição, por premiar
exatamente os Municípios que se esforçam para se desenvolver
economicamente. Além de manter esse percentual receberia 25% dos
fundos do ICMS. A questão será disciplinada por lei complementar.

XIII - Não-cumulatividade do ICMS
Justificação: Deve ser mantida a atual regra de não-cumulatividade

do ICMS, impossibilitando-se a utilização de créditos relativos às
aquisições de mercadorias isentas ou não tributadas e a utilização de
créditos relativos às operações tributadas quando as saídas das
mercadorias forem isentas ou não tributadas. Adicionalmente, o
crédito tributário somente deve ser admitido quando a mercadoria for
inerente à atividade comercial.

XIV - Presidência do Confaz;
Justificação: Deve ser eleita pelo próprio colegiado, sem presidência

do governo federal.
XV - Iniciativa da legislação no ICMS
Justificação: A iniciativa da lei complementar de que trata o art. 155-

A deve ser exclusivamente de:
I - 1/3 dos membros do Senado Federal, desde que haja

representantes de metade dos Estados de cada região do País;
II - 1/3 dos Governadores de Estado e do Distrito Federal ou 1/3 das

Assembléias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria absoluta de seus membros, desde que estejam
representados, em ambos os casos, com metade dos Estados de
todas as regiões do País.

XVI - Crédito relativo ao ativo permanente
Justificação: Propõe-se melhor escalonamento do prazo para
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apropriação de créditos relativos à aquisição de ativo permanente,
mantendo-se o prazo de 12 meses a partir do 10° ano . A medida alivia
o impacto financeiro dos Estados para a absorção dos créditos.

XVII - Diferimento
Justificação: A utilização do diferimento como mecanismo de guerra

fiscal no que se refere às importações deve ser impedida. Assim, para
concessão de diferimento, haveria de necessidade de aprovação do
órgão colegiado responsável, conforme previsto no substituto em
anexo.

XVIII - Concessão de benefício por meio de instrução normativa da
Secretaria da Receita Federal

Justificação: No que se refere aos regimes aduaneiros especiais, a
proposta de emenda à Constituição introduzia a possibilidade de a
União conceder benefícios fiscais do ICMS sem a prévia aquiescência
ou mesmo sem alguma forma de compensação aos Estados,
caracterizando notória e indesejável violação à autonomia financeira
das unidades da Federação. Como os regimes aduaneiros especiais
são definidos por instrução normativa da Receita Federal do Brasil,
indiretamente esta teria o poder de desonerar do ICMS as operações
e serviços que forem alcançados pelo regime aduaneiro. Assim,
propomos a supressão dessa possibilidade.

XIX - Inclusão do princípio da anterioridade no IVA-F
Justificação: Para conhecimento prévio dos contribuintes e maior

transparência, deve o IVA-F ser submetido também ao princípio da
anterioridade, além do princípio da noventena.

XX - “Royalties”
Justificação: Garantir aos Estados e Municípios produtores a devida

compensação financeira sobre a extração de seus recursos minerais e
hídricos.

Propõe-se a revisão da Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais - CFEM -, de forma a permitir que os
percentuais e os valores adotados para o seu cálculo assegurem,
independentemente do recurso natural, a equivalente compensação
pela exploração.

*- A tabela referente as modificações propostas na CFEM foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 26.6.2008.
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Permite, ainda, o compartilhamento da fiscalização e cobrança da
receita relativa à compensação financeira. Assim, evita que apenas a
União arque com os custos dessa atividade e facilita a efetivação
dessa receita pelos entes envolvidos.

Também fixa provisoriamente, até a edição da lei: a base de
incidência para os recursos hídricos e minerais, semelhante à adotada
para a exploração de petróleo; o percentual devido pela exploração de
recursos minerais; e o critério de distribuição da compensação devida
pela exploração de recursos minerais, equivalente ao utilizado para
distribuição da compensação pela exploração de recursos hídricos e
aproximado do adotado para a distribuição da compensação pela
exploração de petróleo.

XXI - Imposto de Transmissão “Causa Mortis” ou Doação de Bens e
Direitos - ITCD

Justificação: Sobre o ITCD, o substitutivo em anexo tem por
objetivos:

a) possibilitar a adoção de alíquotas progressivas em função do
valor do patrimônio transmitido, e não da capacidade econômica do
beneficiário da transmissão, como atualmente admite a jurisprudência,
tornando difícil ou impossível a operacionalização da progressividade
pelas administrações tributárias;

b) possibilitar a utilização de alíquotas diferenciadas conforme o tipo
de transmissão, seja “causa mortis”, seja doação;

c) manter a competência do Senado Federal de fixar a alíquota
máxima.

XXII - Penalidade para o agente público da União
Justificação: Penalidades para os agentes públicos da União, com

aplicação de multas, suspensão dos direitos políticos, perda da função
pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem
prejuízo da ação penal cabível.

XXIII - PIS e Pasep
Justificação: A emenda visa permitir que os recursos do Programa

de Formação do Patrimônio do Servidor – Pasep – sejam aplicados
diretamente pelos Estados e Municípios. Além disso, propõe corrigir
uma injustiça na cobrança do Programa de Integração Social – PIS –
e do Pasep das administrações públicas. Essas contribuições visam
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financiar o pagamento do seguro-desemprego por meio do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT – aos trabalhadores demitidos e sua
requalificação profissional.

Como os servidores públicos dispõem de estabilidade, não são
beneficiados por programas de treinamento, a exemplo do Plano de
Qualificação Profissional – Planfor. Com a emenda, cada uma das
esferas de governo passaria a reter e aplicar, nas funções citadas, o
Pasep por elas devido.

XXIV - Não-utilização de medida provisória para o IVA-F
Justificação: Que a instituição ou majoração do tributo seja efetuada

por meio de lei, observando-se os princípios da anterioridade e da
noventena.

Sala das Reuniões, 19 de junho de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho

Patrús Filho.
V - Anexos
Anexo I - Proposta de Emenda à Constituição

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 233, DE 2008
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.

Emenda Substitutiva Global
Art. 1° - Os artigos seguintes da Constituição Fede ral passam a

vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 20 - (...)
§ 1° - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados , ao Distrito

Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta
da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e
de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma
continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou
compensação financeira por essa exploração, em percentuais de
cobrança e de distribuição idênticos.

(...)
§ 3° - Compete aos Estados, ao Distrito Federal e a os Municípios,

bem como aos órgãos da administração direta da União, a fiscalização
e a cobrança da receita a que se refere o § 1°, pod endo, mediante
convênio, instituírem fiscalização e cobrança unificadas.”



1381

“Art. 34 - (...)
(...)
V - (...)
c) retiver parcela do produto da arrecadação do imposto previsto no

art. 155-A, devida a outra unidade da Federação;
(...)
“Art. 36 - (...)
V - no caso do art. 34, V, “c”, de solicitação do Poder Executivo de

qualquer Estado ou do Distrito Federal.”
“Art. 61 - (...)
§ 3° - A iniciativa de lei complementar de que trat a o art. 155-A cabe

exclusivamente:
I - a um terço dos membros do Senado Federal, desde que haja

representantes de metade dos Estados de cada Região do País;
II - a um terço dos Governadores de Estado e Distrito Federal ou das

Assembléias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros, desde que estejam representados,
em ambos os casos, por metade dos Estados de todas as Regiões do
País.”

“Art. 62 - (...)
§ 2° - Medida provisória que implique instituição o u majoração de

impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, VIII, e 154, II,
só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido
convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.”

“Art. 105 - (...)
III - (...)
d) contrariar a lei complementar ou a regulamentação relativas ao

imposto a que se refere o art. 155-A, negar-lhes vigência ou lhes der
interpretação divergente da que lhes tenha atribuído outro tribunal. ”

“Art. 114 - (...)
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no

art. 195, I e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças
que proferir; ”

“Art. 146 - (...)
(...)
III - (...)



1382

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive
regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos
nos arts. 153, IV e VIII, 155-A, 156, III, e das contribuições previstas
no art. 195, I;”

“Art. 150 - (...)
(...)
§ 1° - A vedação do inciso III, “b”, não se aplica aos tributos

previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV, V e VIII; 154, II e 155-A; e a
vedação do inciso III, “c”, não se aplica aos tributos previstos nos arts.
148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos
impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I.

(...)
§ 6° - Qualquer subsídio ou isenção, redução de bas e de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, ressalvado o disposto no art. 155-A, § 4°, I.”

“Art. 151 - (...)
Parágrafo único - A vedação do inciso III aplica-se aos tratados

internacionais aprovados na forma do art. 49, I.”
“Art.153 - (...)
VIII - operações com bens e prestações de serviços, ainda que as

operações e prestações se iniciem no exterior.
(...)
§ 2° - (...)
III - poderá ter adicionais de alíquota por setor de atividade

econômica.
(...)
§ 6° - O imposto previsto no inciso VIII:
I - será não-cumulativo, nos termos da lei;
II - relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero,

isenção, não-incidência, imunidade, não implicará crédito para
compensação com o montante devido nas operações ou prestações
seguintes, salvo determinação em contrário na lei;
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III - incidirá nas importações, a qualquer título;
IV - não incidirá nas exportações, garantida a manutenção e o

aproveitamento do imposto cobrado nas operações e prestações
anteriores;

V - integrará sua própria base de cálculo.
§ 7° - Relativamente ao imposto previsto no inciso VIII, considera-se

prestação de serviço toda e qualquer operação que não constitua
circulação ou transmissão de bens.

§ 8° - A arrecadação do imposto previsto no inciso VIII não poderá
superar 2/3 (dois terços) da soma da arrecadação dos impostos
previstos nos artigos 155-A e 156, III.

§ 9° - Se a arrecadação do imposto previsto no inci so VIII superar o
limite previsto no § 8° deverá ser reduzida no ano seguinte.”

“Seção IV-A
Do Imposto de Competência Conjunta dos Estados e do Distrito

Federal”
“Art. 155 - (...)
§ 1° - (...)
IV - será progressivo em função do valor dos bens e direitos

transmitidos, poderá ter alíquotas diferenciadas conforme o tipo de
transmissão e terá sua alíquota máxima fixada pelo Senado Federal. ”

“Art. 155-A - Compete conjuntamente aos Estados e ao Distrito
Federal, mediante lei complementar, a instituição de imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no
exterior.

§ 1° - O imposto previsto neste artigo:
I - será não-cumulativo, nos termos da lei complementar, de modo

que o imposto relativo às aquisições de bens móveis:
a) implicará crédito para compensação com o montante devido nas

operações e prestações sujeitas à incidência do imposto somente
quando intrinsecamente relacionados com a produção ou a
comercialização dos bens e serviços;

b) não implicará crédito quando aplicados na construção, reparo ou
ampliação de imóveis.”
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II - relativamente a operações e prestações sujeitas a alíquota zero,
isenção, não-incidência e imunidade:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido
nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores,
salvo determinação em contrário na lei;

III - incidirá também sobre:
a) as importações de bem, mercadoria ou serviço, por pessoa física

ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto,
qualquer que seja a finalidade, cabendo o imposto ao Estado de
destino da mercadoria, bem ou serviço, nos termos da lei
complementar;

b) o valor total da operação ou prestação, quando as mercadorias
forem fornecidas ou os serviços forem prestados de forma conexa,
adicionada ou conjunta, com serviços não compreendidos na
competência tributária dos Municípios;

c) o serviço de transporte ou navegação aérea, marítima ou fluvial,
de passageiros, mercadorias ou pessoas;

d) as facilidades, serviços adicionais e postais de comunicação, a
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

e) a entrega ou recepção de bens de natureza incorpórea, como
“software”;

f) sobre as transferências interestaduais de mercadorias e bens
entre estabelecimentos de mesma titularidade;

g) o negócio jurídico oneroso vinculado a circulação de bem móvel
ou mercadoria, inclusive prestação de serviço que não se enquadre na
hipótese prevista no art. 156, inciso III, desta Constituição;

IV - não incidirá sobre:
a) as exportações de mercadorias ou serviços, garantida a

manutenção e o aproveitamento do imposto cobrado nas operações e
prestações anteriores;

b) o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5°;
c) as prestações de serviço de comunicação nas modalidades de

radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita;
V - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do

imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada
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entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou
à comercialização, configurar fato gerador dos dois impostos.

§ 2° - As alíquotas do imposto serão definidas da s eguinte forma:
I - resolução do Senado Federal, de iniciativa de um terço dos

Senadores ou de um terço dos Governadores, aprovada por três
quintos de seus membros, estabelecerá as alíquotas do imposto,
definindo também a alíquota padrão aplicável a todas as hipóteses
não sujeitas a outra alíquota;

II - o órgão colegiado de que trata o § 7° promover á o
enquadramento das mercadorias, bens e serviços nas alíquotas
estabelecidas conforme o inciso I;

III - o órgão de que trata o § 7° poderá reduzir e restabelecer a
alíquota aplicável a determinada mercadoria ou órgão ou serviço,
observadas as alíquotas do inciso I, hipótese em que não se aplicará
o disposto nas alíneas “b” e “c” do inciso III do art. 150;

IV - as alíquotas das mercadorias e serviços poderão ser
diferenciadas em função de quantidade e de tipo de consumo;

V - a lei complementar definirá as mercadorias e serviços que
poderão ter sua alíquota aumentada ou reduzida por lei estadual, bem
como os limites e condições para essas alterações, não se aplicando
nesse caso o disposto nos incisos I a III.

§ 3° - Relativamente a operações e prestações inter estaduais, nos
termos de lei complementar:

I - o imposto pertencerá ao Estado de destino da mercadoria ou
serviço, salvo em relação à parcela de que trata o inciso II;

II - a parcela do imposto equivalente à incidência de 4% (quatro por
cento) sobre o valor da base de cálculo do imposto pertencerá ao
Estado de origem da mercadoria ou serviço, salvo nos casos de:

a) operações e prestações sujeitas a uma incidência inferior à
prevista neste inciso, hipótese na qual o imposto pertencerá
integralmente ao Estado de origem;

b) operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis
líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica, hipótese na qual
o imposto pertencerá integralmente ao Estado de destino;

III - poderá ser estabelecida a exigência integral do imposto pelo
Estado de origem, hipótese na qual:
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a) o Estado de origem ficará obrigado a transferir o montante
equivalente ao valor do imposto de que trata o inciso I ao Estado de
destino, por meio de uma câmara de compensação entre as unidades
federadas;

b) poderá ser estabelecida a destinação de um percentual da
arrecadação total do imposto do Estado à câmara de compensação
para liquidar as obrigações do Estado relativas a operações e
prestações interestaduais;

c) lei complementar poderá estabelecer, em substituição à câmara
de compensação, outra forma de transferência do montante
equivalente ao valor do imposto de que trata o inciso I ao Estado de
destino.

§ 4° - As isenções ou quaisquer incentivos ou benef ícios fiscais,
inclusive diferimento, vinculados ao imposto serão definidos:

I - pelo órgão de que trata o § 7°, desde que unifo rmes em todo o
território nacional;

II - na lei complementar, para atendimento ao disposto no art. 146,
III, “d”.

§ 5° - O imposto terá regulamentação única, sendo v edada a adoção
de norma estadual, ressalvadas as hipóteses previstas neste artigo.

§ 6° - Cabe à lei complementar:
I - definir fatos geradores e contribuintes;
II - definir a base de cálculo, de modo que o próprio imposto a

integre;
III - fixar, inclusive para efeito de sua cobrança e definição do

estabelecimento responsável, o local das operações e prestações;
IV - disciplinar o regime de compensação do imposto;
V - assegurar o aproveitamento do crédito do imposto;
VI - dispor sobre substituição tributária;
VII - dispor sobre regimes especiais ou simplificados de tributação,

inclusive para atendimento ao disposto no art. 146, III, “d”;
VIII - disciplinar o processo administrativo fiscal;
IX - dispor sobre as competências e o funcionamento do órgão de

que trata o § 7°, definindo o regime de aprovação d as matérias;
X - dispor sobre as sanções aplicáveis aos Estados e ao Distrito

Federal e seus agentes, por descumprimento das normas que
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disciplinam o exercício da competência do imposto, especialmente do
disposto nos §§ 3° a 5°;

XI - dispor sobre o processo administrativo de apuração do
descumprimento das normas que disciplinam o exercício da
competência do imposto pelos Estados e Distrito Federal e seus
agentes, bem como definir órgão que deverá processar e efetuar o
julgamento administrativo.

§ 7° - Compete a órgão colegiado, presidido por rep resentante da
União, sem direito a voto, e integrado por representante de cada
Estado e do Distrito Federal:

a) editar a regulamentação de que trata o § 5°;
b) autorizar a transação e a concessão de anistia, remissão e

moratória, observado o disposto no art. 150, § 6°;
c) estabelecer critérios para a concessão de parcelamento de

débitos fiscais;
d) fixar as formas e os prazos de recolhimento do imposto;
e) estabelecer critérios e procedimentos de controle e fiscalização

extraterritorial;
f) exercer outras atribuições definidas em lei complementar.
§ 8° - O descumprimento das normas que disciplinam o exercício da

competência do imposto sujeitará, na forma e gradação previstas na
lei complementar, a:

I - no caso dos Estados e do Distrito Federal, multas, retenção dos
recursos oriundos das transferências constitucionais e seqüestro de
receitas;

II - no caso dos agentes públicos da União, dos Estados e do Distrito
Federal, multas, suspensão dos direitos políticos, perda da função
pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem
prejuízo da ação penal cabível.

§ 9° - São nulos a isenção, o benefício e qualquer incentivo
vinculado ao imposto que não tenham sido definidos pelo órgão de
que trata o § 7°, não se admitindo a argüição de bo a-fé pelo
beneficiário.”

“Seção VI
Da Repartição e Destinação de Receitas Tributárias”

“Art. 157 - Pertence aos Estados e ao Distrito Federal o produto da
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arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem.”

“Art. 158 - (...)
Parágrafo único - (...)
I - três quartos, nos termos de lei complementar;”.
“Art. 159 - A União destinará:
I - do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os

incisos III, IV e VIII do art. 153:
a) trinta e oito inteiros e oito décimos por cento ao financiamento da

seguridade social;
b) seis inteiros e sete décimos por cento, nos termos do art. 239;
c) o percentual definido em lei complementar para:
1 - o pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool

combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, o
financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do
petróleo e do gás, e o financiamento de programas de infra-estrutura
de transportes;

2 - o financiamento da educação básica, nos termos do art. 212, §§
5° e 6°;

II - do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os
incisos III, IV, VII e VIII do art. 153 e dos impostos instituídos nos
termos do inciso I do art. 154:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento, ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) ao Fundo de Participação dos Municípios:
1 - vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento;
2 - um por cento, a ser entregue no primeiro decêndio do mês de

dezembro de cada ano;
c) treze inteiros por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento

Regional, segundo diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional, para aplicação em áreas menos desenvolvidas do País,
assegurada a destinação de, no mínimo, noventa e cinco por cento
desses recursos para aplicação nas Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste;
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d) seis inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Equalização
de Receitas, para entrega aos Estados seis inteiros e cinco décimos
por cento aos Estados e ao Distrito Federal;

e) e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas
exportações para o exterior, sendo que:

1 - dois inteiros e quatro décimos por cento relativamente às
exportações para o exterior de produtos industrializados;

2 - quatro inteiros e um décimo por cento relativamente às
exportações para o exterior de produtos primários e semi-elaborados;

§ 1° - Para efeito de cálculo das destinações estab elecidas neste
artigo, excluir-se-á a parcela da arrecadação do Imposto de Renda e
proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157 e 158,
I.

§ 2° - Para efeito de cálculo das destinações a que  se refere o inciso
II do “caput” deste artigo, excluir-se-ão da arrecadação dos impostos
as destinações de que trata o inciso I do “caput” deste artigo.

§ 3° - Do montante de recursos de que tratam os inc isos II, “d” e “e”,
que cabe a cada Estado, setenta e cinco por cento serão entregues
diretamente ao próprio Estado e vinte e cinco por cento aos
respectivos Municípios, observados os critérios a que se refere o art.
158, parágrafo único.

§ 4° - A União entregará vinte e nove por cento da destinação de
que trata o inciso I, “c”, 1, do “caput” deste artigo, a Estados, Distrito
Federal e Municípios, para aplicação em infra-estrutura de
transportes, distribuindo-se, na forma da lei, setenta e cinco por cento
aos Estados e Distrito Federal e vinte e cinco por cento aos
Municípios.

§ 5° - Os repasses a que se referem as alíneas do i nciso II do art.
159 não poderão ser inferiores ao montante resultante da aplicação
dos percentuais nelas indicados sobre a arrecadação do imposto a
que se refere o inciso III do art. 153.”

“Art. 160 - (...)
§ 1° - A vedação prevista neste artigo não impede a  União e os

Estados de condicionarem a entrega de recursos:
§ 2° - A vedação prevista neste artigo não impede a  União de
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efetuar a retenção de transferência na hipótese de que trata o art.
155-A, § 8°, I.”

“Art. 161 - (...)
I - estabelecer os critérios de repartição das receitas para fins do

disposto no art. 158, parágrafo único, I;
II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o

art. 159, II, “a” e “b”, especialmente sobre seus critérios de rateio,
objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e
entre Municípios;

(...)
IV - estabelecer normas para a aplicação e distribuição dos recursos

do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, os quais
observarão a seguinte destinação:

a) no mínimo vinte e quatro por cento do total dos recursos para
aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;

b) aplicação em programas voltados ao desenvolvimento econômico
e social das áreas menos desenvolvidas do País;

c) transferências a fundos de desenvolvimento dos Estados e do
Distrito Federal, para aplicação em investimentos em infra-estrutura e
incentivos ao setor produtivo, além de outras finalidades estabelecidas
na lei complementar.

§ 1° - O Tribunal de Contas da União efetuará o cál culo das quotas
referentes aos fundos a que alude o inciso II.

§ 2° - Na aplicação dos recursos de que trata o inc iso IV do “caput”
deste artigo, será observado tratamento diferenciado e favorecido ao
semi-árido da Região Nordeste.

§ 3° - No caso das Regiões que contem com organismo s regionais,
a que se refere o art. 43, § 1°, II, os recursos de stinados nos termos
do inciso IV, “a” e “b”, do “caput” deste artigo serão aplicados segundo
as diretrizes estabelecidas pelos respectivos organismos regionais.

§ 4° - Os recursos recebidos pelos Estados e pelo D istrito Federal
nos termos do inciso IV, “c” do “caput” não serão considerados na
apuração da base de cálculo das vinculações constitucionais.”

“Art. 167 - (...)
(...)
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XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais
de que trata o art. 195, I e II, §§ 8° e 12, e da d estinação de que trata
o § 13, I, do mesmo artigo, para a realização de despesas distintas do
pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que
trata o art. 201.

(...)
§ 4° - É permitida a vinculação de receitas própria s geradas pelos

impostos a que se referem os arts. 155, 155-A e 156, e dos recursos
de que tratam os arts. 157, 158 e 159, II, para a prestação de garantia
ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com
esta.”

“Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, da destinação estabelecida no art. 159, I,
“a”, e das seguintes contribuições sociais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;

(...)
§ 11 - É vedada a concessão de remissão ou anistia das

contribuições sociais de que tratam os incisos I e II deste artigo, para
débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.

§ 12 - Nos termos de lei, a agroindústria, o produtor rural pessoa
física ou jurídica, o consórcio simplificado de produtores rurais, a
cooperativa de produção rural e a associação desportiva podem ficar
sujeitos a contribuição sobre a receita, o faturamento ou o resultado
de seus negócios, em substituição à contribuição de que trata o inciso
I do “caput”, hipótese na qual não se aplica o disposto no art. 149, §
2°, I.

§ 13 - Lei poderá estabelecer a substituição parcial da contribuição
incidente na forma do inciso I do “caput” deste artigo por um aumento
da alíquota do imposto a que se refere o art. 153, VIII, hipótese na
qual:
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I - percentual do produto da arrecadação do imposto a que se refere
o art. 153, VIII, será destinado ao financiamento da previdência social;

II - os recursos destinados nos termos do inciso I não se sujeitarão
ao disposto no art. 159.”

“Art. 198 - (...)
(...)
§ 2° - (...)
(...)
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da

arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 155 e 155-A e
dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, II, “a” e “d”, deduzidas
as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos
de que tratam os arts. 158 e 159, II, “b”, 1, e “d”, e § 3°. ”

“Art. 212 - (...)
§ 1° - Para efeito do cálculo previsto neste artigo :
I - a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos
respectivos Municípios, não é considerada receita do governo que a
transferir;

II - são deduzidas da arrecadação dos impostos da União a que se
refere o inciso I do art. 159 as destinações de que trata o referido
inciso.

(...)
§ 5° - A educação básica pública terá como fonte ad icional de

financiamento a destinação de que trata o art. 159, I, “c”, 2.
§ 6° - As cotas estaduais e municipais da destinaçã o a que se refere

o § 5° serão distribuídas proporcionalmente ao núme ro de alunos
matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de
ensino.”

“Art. 239 - A arrecadação decorrente da contribuição das pessoas
jurídicas de direito público, de que trata a Lei Complementar n° 8, de 3
de dezembro de 1970, e a destinação estabelecida no art. 159, I, “b”,
financiarão, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-
desemprego e o abono de que trata o § 3° deste arti go.
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(...)
§ 5° - Pertence à União, aos Estados, ao Distrito F ederal e aos

Municípios o produto da arrecadação das contribuições previstas
neste artigo, devida por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem, a ser aplicado em ações e serviços de
amparo aos respectivos servidores públicos, inclusive para efeito de
formação e requalificação profissional e de pagamento de benefícios
previdenciários e assistenciais.”

Art. 2° - Os artigos do Ato das Disposições Constit ucionais
Transitórias a seguir enumerados passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 60 - (...)
(...)
II - os Fundos referidos no inciso I do “caput” deste artigo serão

constituídos por vinte por cento dos recursos a que se referem os
incisos I e III do art. 155; o art. 155-A; os incisos II, III e IV do “caput”
do art. 158; e as alíneas “a”, “b”, 1, e “d”, do inciso II do “caput” do art.
159, desta Constituição, e distribuídos entre cada Estado e seus
Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas
etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados
nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária
estabelecidos nos §§ 2° e 3° do art. 211 da Constit uição;

(...)
§ 5° - (...)
I - no caso dos impostos e transferências constantes do art. 155-A,

do inciso IV do “caput” do art. 158 e das alíneas “a”, “b”, 1, e “d”, dos
incisos II do “caput” do art. 159 da Constituição:

II - no caso dos impostos e transferências constantes nos incisos I e
III do “caput” do art. 155; e dos incisos II e III do “caput” do art. 158 da
Constituição:”

“Art. 76 - (...)
§ 1° - O disposto no “caput” deste artigo não alter ará a base de

cálculo das destinações a que se referem os arts. 153, § 5°, 157, 158,
I e II e 159, I, “c”, 2, e II, da Constituição.

§ 2° - Para efeito do cálculo das deduções de que t rata o art. 212,
§1°, II, da Constituição, considerar-se-ão, durante  a vigência deste
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artigo, oitenta por cento da destinação a que se refere o artigo 159, I,
“c”, 2, da Constituição.”

Art. 3° - O imposto de que trata o art. 155, II, vi gerá até 31 de
dezembro do sétimo ano subseqüente ao da promulgação desta
Emenda e observará as regras estabelecidas nesta Constituição,
anteriores a esta Emenda, bem como o seguinte:

I - a alíquota do imposto nas operações e prestações interestaduais
e nas operações e prestações realizadas nas Regiões Sul e Sudeste,
destinadas às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado
do Espírito Santo, serão, respectivamente, em cada um dos seguintes
anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:

a) dez por cento e seis por cento, no primeiro ano;
b) nove por cento e seis por cento, no segundo ano;
c) oito por cento e cinco por cento, no terceiro ano;
d) seis por cento e quatro por cento, no quarto ano;
e) quatro por cento e quatro por cento, no quinto ano;
II - lei complementar poderá disciplinar, relativamente às operações

e prestações interestaduais, observada adequação das alíquotas
previstas no inciso I, a aplicação das regras previstas no § 3° do art.
155-A;

III - quanto ao direito à apropriação do crédito fiscal relativo a
mercadorias destinadas ao ativo permanente, observado o disposto
na Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 199 6, e suas
alterações, dar-se-á, a partir de 1° de janeiro de cada um dos
seguintes anos subseqüentes ao da promulgação desta Emenda:

a) em quarenta e quatro meses, no segundo ano;
b) em quarenta meses, no terceiro ano;
c) em trinta e seis meses, no quarto ano;
d) em trinta e dois meses, no quinto ano;
e) em vinte e oito meses, no sexto ano;
f) em vinte e quatro meses, no sétimo ano;
g) em vinte e dois meses, no oitavo ano;
h) em dezoito meses, no nono ano;
i) em doze meses, no décimo ano.
Parágrafo único - Em relação aos créditos fiscais de que trata o

inciso III do “caput” deste artigo, relativos a mercadorias adquiridas em
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exercícios anteriores, a cada mudança de prazo, a apropriação do
crédito passará a ser efetuada à razão do novo prazo estabelecido, na
forma a ser disciplinada em lei complementar.

Art. 4° - As vedações do art. 150, III, “b” e “c”, não se aplicam ao
imposto a que se refere o art. 155-A, até o prazo de dois anos
contados do início da sua exigência.

Parágrafo único - Durante o prazo de que trata o “caput”, a norma
que implique majoração do imposto somente produzirá efeitos depois
de decorridos trinta dias de sua publicação.

Art. 5° - A lei complementar de que trata o art. 15 5-A, § 6°, definirá
forma de destinação dos recursos do Fundo de Equalização de
Receitas, com o objetivo de ressarcir integralmente as perdas de
arrecadação dos Estados e do Distrito Federal decorrentes das
alterações introduzidas por esta Emenda.

§ 1° - Considera-se perda a diferença positiva veri ficada entre o
valor do somatório da arrecadação do imposto de que trata o art. 155,
II no ano anterior ao da produção de efeitos das leis complementares
de que trata o art. 155-A, atualizada pelo percentual de crescimento
das receitas da União, e o valor do somatório da arrecadação do
imposto de que trata o art. 155, II, ou art. 155-A, a partir do ano de
produção de efeitos das mencionadas leis complementares.

§ 2° - Em relação ao imposto de que trata o art. 15 5-A, não serão
consideradas reduções de arrecadação aquelas que sejam passíveis
de recomposição, até o limite da carga tributária praticada no último
dia do exercício anterior ao de sua entrada em vigor, pelo próprio
Estado ou Distrito Federal, mediante uso da faculdade prevista no art.
155-A, § 2°, V.

§ 3° - Não terão direito aos recursos do Fundo de E qualização de
Receitas o Distrito Federal e os Estados que não implementarem as
medidas decorrentes do cumprimento do disposto o art. 37, XXII,
concernentes à emissão eletrônica de documentos fiscais, à
escrituração fiscal e contábil, por via de sistema público de
escrituração digital, nos prazos definidos na lei complementar de que
trata o “caput” deste artigo.

§ 4° - Na hipótese de o Fundo de que trata o “caput ” deste artigo não
possuir recursos suficientes para compensar as reduções de
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arrecadação ali tratadas, os Estados e o Distrito Federal poderão
deduzir automaticamente as diferenças não compensadas das
parcelas mensais das suas dívidas com a União.

§ 5° - Os valores deduzidos na forma do § 4° serão considerados
para efeito de cumprimento de metas de ajuste fiscal e a respectiva
parcela da dívida será considerada quitada de imediato.

Art. 6° - Até a fixação por lei complementar dos pe rcentuais de
destinação a que se refere o art. 159, I, c, são fixados os seguintes
percentuais:

I - dois inteiros e cinco décimos por cento, em relação ao item 1;
II - dois inteiros e três décimos por cento, em relação ao item 2.
§ 1° - A soma dos percentuais a que se refere o “ca put” deste artigo,

quando fixados pela lei complementar, não poderá ultrapassar quatro
inteiros e oito décimos por cento.

§ 2° - O percentual de que trata o inciso II do “ca put” deste artigo
deverá ser revisto, caso se verifique que restou inferior ao da razão
entre a arrecadação da contribuição social do salário-educação, no
último exercício de sua vigência, e o somatório das arrecadações dos
impostos de que trata o art. 153, III e IV, das Contribuições Sociais
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), para o Programa
de Integração Social (PIS) e sobre o lucro líquido (CSLL), da
contribuição de que trata o art. 177, § 4°, e da pr ópria contribuição
social do salário-educação, hipótese em que deverá ser reajustado,
por lei complementar, com vistas a observar o percentual verificado no
último exercício de vigência da contribuição social do salário
educação.

Art. 7° - O percentual da destinação de recursos ao  Fundo Nacional
de Desenvolvimento Regional, a que se refere a o art. 159 II, “c”, será
aumentado gradativamente até atingir o percentual estabelecido por
esta Emenda, nos seguintes termos, em cada um dos anos
subseqüentes ao da sua promulgação desta Emenda:

I - dez inteiros por cento, no segundo ano;
II - dez inteiros e cinco décimos por cento, no terceiro ano;
III - onze inteiros por cento, no quarto ano;
IV - onze inteiros e cinco décimos por cento, no quinto ano;
V - doze inteiros por cento, no sexto ano;



1397

VI - doze inteiros e cinco décimos por cento, no sétimo ano;
VII - treze inteiros por cento, no oitavo ano.”
§ 1° - Até que seja editada a lei complementar que regulamenta o

disposto no art. 161, IV, os recursos a que se refere o “caput” serão
aplicados nas seguintes condições:

I - setenta e dois inteiros e nove décimos por cento em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, por meio de suas instituições financeiras de caráter
regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, nos
termos da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989;

II - dezesseis inteiros e dois décimos por cento por meio do Fundo
de Desenvolvimento do Nordeste, nos termos da Medida Provisória n°
2.156-5, de 24 de agosto de 2001;

III - dez inteiros e nove décimos por cento por meio do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia, nos termos da Medida Provisória n°
2.157-5, de 24 de agosto de 2001.

§ 2° - O percentual mínimo de que trata o art. 161,  IV, “a”, será
reduzido gradativamente até atingir o valor estabelecido na presente
Emenda, nos seguintes termos, em cada um dos anos subseqüentes
ao da sua promulgação:

I - trinta inteiros e cinco décimos por cento, no segundo ano;
II - trinta e três por cento, no terceiro ano;
III - trinta e um por cento, no quarto ano;
IV - vinte e nove por cento, no quinto ano;
V - vinte e sete por cento, no sexto ano;
VI - vinte e seis por cento, no sétimo ano;
VII - vinte e quatro por cento, no oitavo ano.
§ 3° - A destinação mínima às Regiões Norte, Nordes te e Centro-

Oeste dos recursos de que trata o art. 159, II, “c”, será reduzida
gradativamente até atingir o valor estabelecido na presente Emenda,
nos seguintes termos, em cada um dos anos subseqüentes ao da sua
promulgação:

I - noventa e nove por cento, no segundo ano;
II - noventa e oito por cento, no terceiro ano;
III - noventa e sete por cento, no quarto ano;
IV - noventa e seis por cento, no quinto ano;
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V - noventa e cinco por cento, no sexto ano.
§ 4° - A referência à Região Nordeste nos dispositi vos que tratam do

Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional inclui as áreas
abrangidas pela regulamentação do art. 159, I, “c”, na redação anterior
à presente Emenda.

Art. 8° - A contribuição para o salário-educação, d e que trata o art.
212, § 5°, da Constituição, será extinta em 1° de j aneiro do segundo
ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda.

Art. 9° - Lei complementar poderá estabelecer limit es e mecanismos
de ajuste da carga tributária relativa aos impostos de que tratam os
arts. 153, III e VIII, e 155-A, relativamente aos exercícios em que
forem implementadas as alterações introduzidas por esta Emenda.

Art. 10 - As unidades da Federação que vierem a instituir benefícios
ou incentivos fiscais em desacordo com o previsto no art. 155, § 2°,
XII, “g”, não terão direito, enquanto vigorar o benefício ou incentivo, à
transferência de recursos:

I - do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
II - do Fundo de Equalização de Receitas; e
III - do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para os fundos

de desenvolvimento dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do
art. 161, IV, “c”.

Art. 11 - Lei definirá reduções gradativas da alíquota da contribuição
social de que trata o art. 195, I, a serem efetuadas do segundo ao
sétimo ano subseqüente ao da promulgação desta Emenda.

Parágrafo único - O Poder Executivo da União encaminhará projeto
da lei de que trata este artigo no prazo de noventa dias da
promulgação desta Emenda.

Art. 12 - A União editará, no prazo de noventa dias contados da
promulgação desta Emenda, lei regulamentando a compensação
financeira de que trata o § 1° do art. 20, na redaç ão dada por esta
Emenda.

Parágrafo único - Até que seja editada a lei de que trata o “caput”
deste artigo, será observado o seguinte:

I - a compensação financeira pela exploração de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica de que trata o art. 2° da Lei n°
7.990, de 28 de dezembro de 1989, com suas alterações posteriores,



1399

incidirá sobre o faturamento bruto obtido com a comercialização da
energia elétrica, ou sobre valor equivalente definido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica;

II - a compensação financeira pela exploração de recursos minerais
de que trata o art. 6° da Lei n° 7.990, de 28 de de zembro de 1989,
com suas alterações posteriores, será calculada pela aplicação do
percentual de cinco por cento sobre o valor do faturamento bruto
resultante da saída do produto mineral e será distribuída da seguinte
forma:

a) dez por cento para a União;
b) quarenta e cinco por cento para o Estado produtor;
c) quarenta e cinco por cento para o Município produtor.
Art. 13 - As alterações introduzidas por esta Emenda produzirão

efeitos:
I - na data da publicação em relação à alteração do § 1° do art. 155

e do art. 12 desta Emenda;
II - a partir de 1° de janeiro do segundo ano subse qüente ao da

promulgação desta Emenda, em relação às alterações dos arts. 145,
146, 153, 157, 159, 167, 195, 198, 212 e 239 e arts. 60 e 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;

III - a partir de 1° de janeiro do oitavo ano subse qüente ao da
promulgação desta Emenda, em relação às alterações do art. 105 e à
introdução do art. 155-A, da Constituição.

§ 1° - As remissões no texto da Constituição ao seu  art. 159 que
foram alteradas por esta emenda mantêm seus efeitos até o prazo de
que trata o inciso I do “caput” deste artigo.

§ 2° - As remissões no texto da Constituição ao seu  art. 155, II, que
foram alteradas por esta Emenda mantêm seus efeitos enquanto
perdurar a exigência do imposto de que trata o referido dispositivo.

Art. 14 - Ficam revogados os seguintes dispositivos constitucionais:
I - a partir de 1° de janeiro do segundo ano subseq üente ao da

promulgação desta Emenda:
a) o § 3° do art. 155;
b) os incisos I e II do art. 157;
c) o § 4° do art. 177;
d) as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e o inciso IV do art. 195;
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e) o § 4° do art. 239;
f) o art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
II - a partir de 1° de janeiro do oitavo ano subseq üente ao da

promulgação desta Emenda:
a) o inciso II e os §§ 2°, 4° e 5° do art. 155;
b) o § 1° do art. 82 do Ato das Disposições Constit ucionais

Transitórias.
Art. 15 - Esta emenda entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, de de
Justificação: Esta Emenda Substitutiva Global tem o intuito de

aperfeiçoar a Proposta de Emenda à Constituição n° 233, de 2008, na
forma do Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, com
destaque para os seguintes pontos:

Em relação do IVA-F
Impõe limite ao IVA-F, evitando que os recursos dos entes

federativos fiquem reduzidos em face da carga tributária elevada do
imposto, preservando, assim, o sistema federativo.

Em relação ao ICMS
1 - Equipara-o ao IVA-F, retirando a sua anterioridade e mantendo

sua noventena, exceto no explicitado no item 5.
2 - Elimina a lacuna sobre a competência tributária em relação aos

negócios jurídicos não suscetíveis de tributação pelo ISS.
3 - Explicita fatos geradores do ICMS, hoje matéria de demandas

judiciais.
4 - Permite ao colegiado efetuar o enquadramento das mercadorias

e serviços nas alíquotas definidas pelo Senado, preservando parcela
da autonomia dos Estados.

5 - Esclarece que, na hipótese de restabelecimento de alíquota pelo
colegiado, não se aplicarão a anterioridade e a noventena, uma vez
que a alíquota definitiva será a estabelecida pelo Senado.

6 - Modifica a alíquota interestadual de 2% para 4% para
estabelecer critério mais equilibrado e justo de repartição das receitas
para o Estado de origem.

7 - Suprime do texto a possibilidade de concessão de isenção do
ICMS, imposto estadual, por meio de instrução normativa da
Secretaria da Receita Federal. No que se refere aos regimes
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aduaneiros especiais, a Proposta de Emenda à Constituição introduzia
a possibilidade de a União conceder benefícios fiscais do ICMS sem a
prévia aquiescência ou mesmo sem alguma forma de compensação
aos Estados, caracterizando notória e indesejável violação da
autonomia financeira das unidades da Federação. Como os regimes
aduaneiros especiais são definidos por Instrução Normativa da
Receita Federal, indiretamente esta teria o poder de desonerar do
ICMS as operações e serviços que forem alcançados pelo regime
aduaneiro.

8 - Impede a utilização do diferimento como mecanismo de guerra
fiscal no que se refere às importações.

9 - Preserva dos efeitos danosos a receita dos Estados em
decorrência de créditos vinculados à aquisição de bens alheios à
atividade-fim do contribuinte e de material de construção.

10 - Mantém a atual regra de não-cumulatividade do ICMS,
impossibilitando a utilização de créditos relativos às aquisições de
mercadorias isentas ou não tributadas e a utilização de créditos
relativos às operações tributadas quando as saídas das mercadorias
forem isentas ou não tributadas.

11 - Declara nulos os benefícios fiscais concedidos à revelia do
Confaz. Esta nulidade elimina a necessidade de declaração prévia da
inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma eventualmente oriunda
do Estado que instituir benefício fiscal não definido pelo órgão
colegiado dos Estados.

12 - Possibilita a inclusão na base de cálculo do ICMS, do valor do
IPI, quando a operação não destinada a industrialização ou
comercialização for fato gerador dos dois impostos.

13 - Reduz a transição do ICMS da origem para o destino de sete
para cinco anos e mantém uma alíquota mínima interestadual de 4%.

14 - Propõe melhor escalonamento do prazo para apropriação de
créditos relativos à aquisição de ativo permanente, mantendo o prazo
de 12 meses a partir do 10° ano. A medida alivia o impacto financeiro
dos Estados para a absorção dos créditos.

15 - Possibilita a adoção de outra forma de transferência do imposto
devido ao Estado de destino, além da câmara de compensação.

16 - Finalmente, possibilita a participação de metade dos Estados de
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cada Região do País na iniciativa de Lei Complementar relativa ao
ICMS.

Em relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional -
FNDR

A criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional - FNDR
- representa um dos grandes avanços da proposta de reforma, por se
tratar de um importante instrumento de desenvolvimento em
substituição à atual “guerra fiscal”. Além disso, o FNDR permitirá a
coordenação da aplicação dos recursos da Política de
Desenvolvimento Regional - PDR.

Em 2006, os fundos constitucionais FNDE e FDA representavam o
montante equivalente a 4,1% do IR e do IPI, ou seja, 6,3 bilhões de
reais, para uma base de 153,1 bilhões de reais. A Proposta de
Emenda à Constituição nº 233, de 2008, destina para o FNDR, em
2010, o percentual de 4,2% o que equivale a 9,5 bilhões de reais
tomando como base 226,2 bilhões de reais a serem destinados ao
financiamento. Considerando o modelo de partilha hoje existente, o
valor de 9,5 bilhões de reais em 2010 é insuficiente para se atingirem
os objetivos da política de desenvolvimento regional.

Esta emenda sugere um incremento de 13,1 bilhões de reais em
relação ao proposto para 2010 e 24,9 bilhões de reais em relação ao
valor de 2016. Para tanto, altera os percentuais de 4,2% para 10%,
em 2010, e de 4,8% para 13%, em 2016, respectivamente. A tabela
abaixo apresenta os valores propostos.

* -  A tabela referente a Proposta de Emenda à Constituição nº 233,
de 2008 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 26.6.2008.

A proposta, apesar de reduzir o percentual mínimo destinado ao
financiamento de 80% em 2010 para 35%, atingindo 24% em 2016,
não provocou perda de recursos para o financiamento, conforme pode
ser visto na tabela. O incremento do percentual do FNDR de 4,2%
para 10% em 2010, chegando em 2016 a 13%, abrange também a
melhoria dos investimentos estruturantes e as transferências aos
fundos de desenvolvimento estaduais, o que irá colaborar com o fim
da guerra fiscal.

Portanto, a proposta preserva o objetivo inicial, que é garantir a
aplicação em financiamentos, por meio dos instrumentos atualmente
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existentes, visando evitar a descontinuidade do modelo já
implementado.

Em relação ao Fundo de Equalização de Receitas - FER
A criação do Fundo de Equalização de Receitas - FER - tem por

objetivo compensar eventuais perdas de receitas decorrentes da
Reforma Tributária. Sendo assim, é necessário que tenha recursos
suficientes para a cobertura dessas perdas, o que não está garantido
plenamente na proposta apresentada.

As perdas decorrentes da mudança no novo ICMS estão estimadas
em mais de 9 bilhões. Entretanto, os 1,8% destinados ao FER
representam, considerando a base de 153,1 bilhões, 2006,
aproximadamente 2,75 bilhões. Por isso, propõe-se ajuste do
percentual de 1,8% destinado ao FER para 6,5%.

Salientamos que as compensações relativas à Lei Kandir, ao FPEX
e aos auxílios financeiros totalizaram aproximadamente, em 2006,
6,65 bilhões. Portanto, o valor proposto é insuficiente para o fim a que
se destina.

Em 2007 as perdas efetivas de ICMS oriundas da Lei Kandir foram
em torno de 17,6 bilhões. O ressarcimento de 50% aos Estados seria
da ordem de 8,8 bilhões. Considerando-se esse valor, o aporte ao
Fundo seria de 5,7% da base utilizada em 2006, 153,1 bilhões.

Por isso, a proposta mantém a distribuição pela União aos Estados e
Distrito Federal dos valores correspondentes ao FPEX, à Lei Kandir e
aos auxílios financeiros para fomento às exportações, por meio da
vinculação de recursos prevista no art. 159, II, “e”, da Constituição.

Impede também a perda pelos Estados dos repasses relativos aos
fundos de participação, de desenvolvimento regional e de equalização
de receitas, caso haja um crescimento maior do IR em relação ao
crescimento do somatório das receitas do IPI e IVA Federal. A
proposta mantém a proporção dos valores que os Estados e
Municípios recebem pelo modelo atual.

Assegura, ainda, no texto constitucional, a distribuição efetiva do
FER na proporção das perdas verificadas em razão da alteração do
ICMS.

Pasep
A emenda visa permitir que os recursos do Pasep sejam aplicados
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diretamente pelos Estados e Municípios. Além disso, propõe corrigir
uma injustiça na cobrança do PIS e Pasep das administrações
públicas. Estas contribuições visam financiar o pagamento do seguro-
desemprego por meio do FAT para trabalhadores demitidos e sua
requalificação profissional.

Como os servidores públicos dispõem de estabilidade, não são
beneficiados por programas de treinamento, a exemplo do Planfor.
Com a emenda, cada uma das esferas de governo passaria a reter e
aplicar, nas funções citadas, o Pasep por elas devidos.

ITCD
Sobre o ITCD, este substitutivo tem por objetivos:
a) possibilitar a adoção de alíquotas progressivas do imposto sobre

transmissão “causa mortis” ou doação, de quaisquer bens ou direitos -
ITCD -, em razão do valor do patrimônio transmitido, e não em função
da capacidade econômica do beneficiário da transmissão, como
atualmente admite a jurisprudência, tornando difícil ou impossível a
operacionalização da progressividade pelas administrações tributárias;

b) possibilitar a utilização de alíquotas diferenciadas conforme o tipo
de transmissão, quais sejam, (1) “causa mortis” e (2) doação;

c) manter a competência do Senado Federal para fixar a alíquota
máxima do imposto.

Compensação Financeira
Finalmente, garante aos Estados e Municípios produtores a devida

compensação financeira sobre a extração de seus recursos minerais e
hídricos. Propõe-se a revisão da compensação financeira sobre a
exploração de recursos naturais, de forma a permitir que os
percentuais e os valores adotados para o cálculo da compensação
financeira assegurem, qualquer que seja o recurso natural,
compensações equivalentes pela exploração.

* -  No caso específico da Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais - CFEM -, as modificações ora propostas foram
sintetizadas através da tabela publicada no “Diário do Legislativo” de
26.6.2008.

Permite, ainda, o compartilhamento da fiscalização e cobrança da
receita relativa à compensação financeira. Assim, evita que apenas a
União arque com os custos dessa atividade e facilita a efetivação
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dessa receita pelos entes envolvidos.
Também fixa provisoriamente, até a edição da lei:
- a base de incidência para os recursos hídricos e minerais,

semelhante à adotada para a exploração de petróleo;
- o percentual devido pela exploração de recursos minerais; e
- o critério de distribuição da compensação devida pela exploração

de recursos minerais, equivalente ao utilizado para distribuição da
compensação pela exploração de recursos hídricos, aproximando-o
do adotado para a distribuição da compensação pela exploração de
petróleo.

Questão de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Não existe número de Deputados no

Plenário para manter a reunião. Peço recomposição de quórum.
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que

proceda à chamada para a recomposição de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Carlin Moura) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. colocará em discussão, em 1º
turno, o Projeto de Resolução nº 2.207?

O Sr. Presidente - Ainda não estamos nessa fase.
O Deputado Rêmolo Aloise - Pergunto isso a V. Exa., em questão de

ordem, porque há 28 Deputados e a matéria em pauta nesse projeto
não exige quórum. V. Exa. colocará em discussão os demais
projetos?

O Sr. Presidente - Na 2ª Fase da Ordem do Dia, se não houver
quórum para votação, passaremos à discussão das matérias em
pauta.

O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. não está me entendendo.
O Sr. Presidente - Estamos numa fase anterior a essa.
O Deputado Rêmolo Aloise - Tentarei orientá-lo: temos aqui votação

de vários projetos.
O Sr. Presidente - Não estamos em fase de votação.
O Deputado Rêmolo Aloise - Se V. Exa. não entrar em fase de

votação, terá de terminar a reunião.
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O Sr. Presidente - Estamos na fase destinada à apreciação de
requerimentos e às comunicações da Presidência.

O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. não terminou ainda a fase de
requerimentos?

O Sr. Presidente - Ainda estamos na 1ª Fase da Ordem do Dia.
O Deputado Rêmolo Aloise - Então fica minha questão de ordem.

Caso não haja 39 Deputados, peço a V. Exa. que não encerre a
reunião e entre na fase de discussão dos projetos.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo e

outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas -
ADCE - pelos 45 anos de sua criação. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

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 e Srs.
Deputados, público presente, imprensa e público da TV Assembléia,
solicitamos a tribuna, nesta tarde, para fazer menção a um importante
evento que está transcorrendo, desde ontem, à noite, na nossa
querida Belo Horizonte: o V Encontro Nacional do Terceiro Setor de
Minas Gerais.

Essa é uma iniciativa do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais -
Cemais - e do Profis, uma associação dos Procuradores e dos
Promotores Públicos responsáveis pela fiscalização das fundações e
entidades de interesse social.

Nessa quinta edição do Encontro Nacional do Terceiro Setor, o tema
abordado é “Educação e Desenvolvimento Sustentável”. Ontem, à
noite, participamos da cerimônia de abertura e, entre outras
apresentações, assistimos a uma palestra magna do nosso Vice-
Governador Anastasia, tratando mais especificamente do aspecto da
profissionalização da capacitação para a gestão na área pública e
tecendo as mais diversas considerações sobre o papel e a
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importância da relação do terceiro setor com o setor público. Sabemos
que as organizações do terceiro setor vêm crescendo
sistematicamente no Brasil e no mundo.

Depois do processo de abertura democrática, tivemos um “boom” do
terceiro setor no nosso país. As entidades da sociedade civil, sejam as
associações, os sindicatos ou as fundações de direito privado,
cresceram, consolidaram-se e multiplicaram-se. Nos últimos tempos,
estamos assistindo a um processo vigoroso de profissionalização da
atuação das entidades do terceiro setor. Pelo levantamento do IBGE,
de 1996 a 2002, passamos de 107 mil para 275 mil organizações no
Brasil. Alguns levantamentos e projeções de diversos organismos que
acompanham o terceiro setor no Brasil já dão conta de que
ultrapassamos a marca de 300 mil organizações do terceiro setor. Isso
revela uma dinâmica nova da sociedade civil. Nesse mesmo
levantamento, constatou-se que a grande maioria das organizações
do terceiro setor ainda são aquelas de base religiosa. Todavia, temos
um dado novo muito interessante e importante de que
aproximadamente 45 mil, 50 mil novas organizações estão
trabalhando especificamente sobre questões de direito e de cidadania,
intervindo diretamente na discussão, formulação e proposição de
políticas públicas. Além disso, trabalhando, de forma clara e objetiva,
no monitoramento e na fiscalização e promovendo o controle social
das políticas públicas implementadas.

No Brasil, nos últimos anos, durante o governo Lula, assistimos à
realização, no País, das conferências nacionais sobre os mais
diversos temas de interesse da população brasileira. Em todas as
conferências, tivemos a participação marcante e decisiva das
organizações do terceiro setor.

Portanto, para formular, acompanhar, buscar o aprimoramento e
promover o controle social das políticas públicas, é imprescindível
essa marca da cidadania brasileira, que é a atuação das organizações
filantrópicas e de interesse social e público e dos movimentos que
levantam as suas demandas no seio da sociedade civil, buscando,
muitas vezes, atuar, não somente de forma complementar, nas ações
do Estado nas três esferas de Poder - governos federal, estadual e
municipal -, mas também em muitas situações em que fazem mesmo
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um papel substitutivo ao do Estado, tamanha é a ausência deste em
alguns setores da vida da população.

Gostaríamos de chamar a atenção para um outro aspecto
importante sobre a atuação do terceiro setor, das organizações sociais
no Brasil, exatamente a execução de políticas públicas. Na medida em
que o terceiro setor organiza-se, profissionaliza-se e estabelece
critérios claros e objetivos - de monitoramento, de execução e de
avaliação de projetos sociais - e indicadores sociais que permitam a
avaliação sistêmica dos projetos, demonstrando claramente os
resultados alcançados e avaliando o custo-benefício das ações
implementadas e realizadas, temos um terceiro setor qualificado,
preparado, pronto para auxiliar, clara e sistematicamente, a execução
de políticas públicas em muitas situações e espaços em que o poder
público não desenvolveu competência por não ter atuado, por ter-se
ausentado. Portanto, nesse aspecto, queremos chamar a atenção
para a necessidade efetiva, objetiva, de definição de um novo marco
regulatório para o terceiro setor no País. Em Minas Gerais, há pouco
tempo, passamos por essa discussão nesta Casa, para definir a
atuação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -
Oscips - no Estado, a fim de normatizar, regulamentar a relação
dessas entidades com o governo do Estado na execução de políticas
públicas.

Na esfera nacional, estamos também assistindo a esse debate.
Apesar de já haver uma ampla regulamentação em curso, temos, no
Congresso Nacional, a CPI das ONGs, que tem investigado a atuação
dessas organizações no Brasil. Sabemos que, apesar de haver alguns
deslizes, irregularidades, que infelizmente ainda ocorrem em certos
casos, a atuação das organizações do terceiro setor, das ONGs,
continua sendo de extrema importância para promover a melhoria da
qualidade de vida da população. Poderíamos citar aqui inúmeras
entidades, mas levantarei apenas algumas para esclarecer um pouco
o nosso ponto de vista.

Falaremos, por exemplo, da Pastoral da Criança, talvez a entidade
que tenha a maior capilaridade, a maior presença em todos os
Municípios brasileiros, e que possui, em sua base de atuação, um
exército de agentes voluntários não remunerados, que atuam no



1409

combate à mortalidade infantil, na orientação para o combate à
desnutrição, para o aleitamento materno, para os princípios de higiene
e de proteção básica, como cuidado, amor e carinho às crianças no
nosso país. A Pastoral da Criança é, portanto, um grande exemplo de
ação, que merece o nosso respeito e apoio para o seu funcionamento,
para o desenvolvimento do seu trabalho.

Podemos citar também as Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apaes -; agora, na terminologia politicamente correta,
“portadores de necessidades especiais”.

As Apaes, em todo o País, desenvolvem um trabalho no vazio, na
ausência, do Estado, e, nesse aspecto são extremamente meritórias.
Podemos falar também da Sociedade de São Vicente de Paulo. Os
vicentinos atuam, em todo o território nacional, na proteção ao idoso.
Pessoas desamparadas pela sociedade e pela família são acolhidas
pelos abrigos da Sociedade de São Vicente de Paulo. Sem tal
assistência, certamente muitos deles não sobreviveriam a tamanhos
desalento e desamparo.

Sr. Presidente, para encerrar meu pronunciamento, quero trazer
uma questão objetiva, a qual tive a oportunidade de constatar ontem,
logo na abertura oficial do Encontro Nacional do Terceiro Setor em
Belo Horizonte, após a palestra do nosso Vice-Governador.

Trata-se de uma organização sólida, respeitada em Minas Gerais, a
qual nasceu do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. A
organização atuou fortemente na consolidação, elaboração e
aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, consolidou-se e
vem trabalhando, nos últimos 15 anos, na nossa Capital, acolhendo e
promovendo a criança e o jovem. Refiro-me à organização conhecida
como Circo de Todo Mundo, que trabalha com recreação e atividades
para desenvolver competências e habilidades múltiplas em crianças e
adolescentes, a qual firmou uma parceria de 10 anos com o Estado de
Minas Gerais, particularmente com a Secretaria de Esportes e
Juventude. Então agora é necessário que se renove o referido
convênio, a fim de se poder continuar usando as dependências que
lhe foram cedidas há 10 anos para desenvolver seu trabalho.

A entidade firmou ainda convênios com diversos ministérios,
diversas empresas da Capital e empresas nacionais, como a
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Petrobras. Firmou também convênio com a Unesco, convênios
internacionais, como o do Consulado da Itália, exemplo claro das
parcerias internacionais da entidade.

Recentemente, a entidade recebeu a comunicação do governo do
Estado sobre a criação do Centro da Juventude, cuja iniciativa é
louvável, meritória do governo do Estado. Realmente esse Centro
precisa ser criado para atender a essa demanda consistente e real
aqui, em Belo Horizonte. Porém, entendemos que a sua criação não
pode desalojar um trabalho de tamanha consistência como esse do
Circo de Todo Mundo.

Então queremos solicitar o apoio do Deputado João Leite, que
conhece a obra, o trabalho, há muitos anos, e também o do Deputado
André Quintão e de todos os Deputados desta Casa sensíveis à causa
da criança e do adolescente.

Defendemos a mediação da situação e um acordo entre o governo
do Estado e essa entidade respeitável do terceiro setor. Esperamos
que o Circo de Todo Mundo e o Centro da Juventude consigam
conviver no mesmo espaço, onde o Circo de Todo Mundo está
desenvolvendo suas atividades, uma vez que ele é imenso e a
entidade ocupa menos de 20% da área total.

Portanto, acreditamos ser plenamente possível conciliar as duas
iniciativas, extremamente importantes no que diz respeito a promover
os direitos da criança e do adolescente e da nossa juventude.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Almir Paraca, o
Horto é um terreno ainda da extinta Febem, que foi extinta por nós,
Deputados, nesta Casa, por meio de um projeto de lei. Porém a
legislação de extinção da Febem determina que todos os bens da
Fundação devem ser utilizados para o trabalho com crianças e
adolescentes. Quero concordar com V. Exa. porque, como Secretário
de Estado, assinei esse convênio, cedendo uma parte do Horto para o
trabalho do Circo de Todo Mundo. Esse convênio expira agora, ou já
expirou.

Quando nós, como Secretários de Estado, cuidávamos da política
da criança e do adolescente, resolvemos tirar as crianças que
estavam no Horto e colocá-las nas Casas-Lares. O decreto do
Governador dizia que o Horto deveria ser utilizado para as federações
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de esportes, como a federação de handebol, para a construção de
uma pista de atletismo, pois não há uma pista pública na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Este era o sonho para o Horto:
formar atletas olímpicos e paraolímpicos do Horto. E agora somos
surpreendidos com esse novo projeto do governo para o Horto.
Consta no Plano Plurianual de Ação Governamental que o Horto
deveria abrigar um centro olímpico e paraolímpico de formação de
atletas.

Discordamos totalmente, apesar de V. Exa. concordar. Concordo
também quanto à oportunidade para os jovens. Serão 8 mil jovens
levados para algum lugar, retirados da sua comunidade. Creio que
este é um projeto que tem de ser repensado. Lamento que o Circo de
Todo Mundo tenha de ser retirado do espaço em que faz um trabalho
tão importante para as crianças da comunidade do Horto e dos bairros
próximos. Quero concordar. Espero que o governo reveja sua posição
e dê ao Circo de Todo Mundo um espaço para que continue o seu
trabalho; e que dê também aos atletas de Minas Gerais a
oportunidade de terem sua pista de atletismo, o seu ginásio. O Horto
estava destinado para essa finalidade. Em Minas Gerais,
lamentavelmente não temos um parque esportivo para abrigar os
atletas que têm uma grande possibilidade de alta performance, e o
Horto era o espaço adequado para esse trabalho. Espero que o
governo reveja isso. Que o Circo de Todo Mundo permaneça ali e que
o Horto seja dado para o esporte, para os esportistas olímpicos e
paraolímpicos de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, para encerrar,
gostaríamos de manifestar nossa concordância e dizer para o
Deputado João Leite que vamos contar muito com ele nesse processo
de interlocução com o governo do Estado. Tenho certeza de que o
nosso Vice-Governador - que recebeu ontem, diretamente da
coordenadora do Circo de Todo Mundo, a solicitação para adequação
dessa situação, por conhecer esse trabalho - será sensível e nos
ajudará no encaminhamento para a melhor solução, preservando as
iniciativas, todas elas justas e necessárias, mas primando por
contemplar esse esforço acumulado ao longo de 15 anos de
atividades, consolidado numa metodologia já sistematizada, que vem
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sendo oferecida para muitas outras organizações em Minas Gerais, no
Brasil e mesmo em âmbito internacional. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a

presença, nas galerias, de alunos da 6ª série do ensino fundamental
da Escola Municipal João Camilo Torres, do Bairro Califórnia, em Belo
Horizonte, participantes do projeto “Educação para a Cidadania”. A
Presidência manifesta nossa alegria e contentamento. Parabeniza os
alunos e a Escola e deseja uma boa estada nesta Casa.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Caro Presidente, Deputado Doutor
Viana, caros colegas Deputados, Deputadas, telespectadores,
estudantes que nos visitam. Sr. Presidente, gostaria de registrar, com
muita alegria, a inauguração ontem, segunda-feira, de um presídio em
Teófilo Otôni com 298 vagas. Há 45 anos lutamos para ampliar a
cadeia pública da nossa cidade, agora chega a hora de agradecer ao
Governador Aécio Neves, ao Secretário de Defesa Social, Dr.
Maurício Campos. Foi uma inauguração bonita, um prédio
maravilhoso, distante da cidade, eliminando aquele problema que a
velha cadeia tinha por estar muito próxima à cidade, com problemas
permanentes de tentativas de fugas. Queremos agradecer ao
Governador e ao Secretário Maurício Campos essa integração
formidável que está existindo entre a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Sr. Presidente, esse é o fato alvissareiro. Mas, na sexta-feira
próxima passada, nossa cidade assistiu a um espetáculo triste e
lamentável. Nossa Prefeitura, a Prefeitura de Teófilo Otôni, foi cercada
pela Polícia Federal em busca de documentos para comprovar desvio
de recursos do PAC, modificações em concorrências públicas.

Os Deputados que acompanham bem este Plenário se lembram que
há 60 dias fiz aqui um pronunciamento - é claro que não deve ter
chegado ao Presidente Lula - advertindo o Presidente Lula para tomar
cuidado com os aloprados espalhados pelo Brasil porque acabariam
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transformando o PAC em programa de aceleração da corrupção.
Agora a Polícia Federal está provando, em 114 Municípios de Minas,
que aquilo que eu falava há 60 dias era a mais absoluta verdade. Não
sou pitonisa nem quero ser, mas algumas verdades, pela experiência
política que temos, podem ser antevistas pelo procedimento das
pessoas. Uma cidade como Teófilo Otôni, que adota Secretários de
outras cidades onde o PT perdeu as eleições, abriga essas pessoas,
que, se forem soltas na praça principal, não sabem onde é a
rodoviária e começam a malversar recursos públicos. O Secretário de
Planejamento, homem forte da Prefeitura de Teófilo Otôni, foi preso
em casa, desmaiou, foi algemado no camburão da polícia e,
lamentavelmente, teve que ser conduzido para Governador Valadares,
porque isso aconteceu na sexta-feira e o presídio só foi inaugurado na
segunda-feira. Então, ele não pôde inaugurar aquela bela obra
construída pelo governo do Estado.

Mas, o que é chocante, Sr. Presidente, é que vínhamos falando isso
aqui há muito tempo. No ano passado eu reclamava aqui um recurso
que tinha chegado por emenda do Deputado Federal Ademir Camilo
para asfaltamento de um bairro distante de Teófilo Otôni. Essa obra
havia começado com um projeto errado, a empreiteira tinha recebido
parte do pagamento, e agora essa obra está envolvendo o nome do
Deputado Federal Ademir Camilo. O dinheiro foi depositado na Caixa
Econômica Federal, a Prefeitura fez a licitação, a empresa começou a
obra, e descobriu-se no início da obra que não havia escoamento de
galeria pluvial. A obra foi parada até um ponto em que a empresa se
recusou a continuar o serviço, mesmo sob pressão da Prefeitura.
Vemos aí o envolvimento de um Deputado Federal que fez uma
emenda parlamentar, que colocou o dinheiro à disposição da
Prefeitura, a Prefeitura de Teófilo Otôni fez a licitação, a obra não
aconteceu, parte do pagamento foi feito, e aconteceu exatamente o
que eu falei há pouco mais de 60 dias.

O PAC, em Teófilo Otôni, transformou-se no “programa de
aceleração da corrupção”. Não é só isso, Sr. Presidente. Há as
licitações realizadas em 2006, 2007, e também as tentadas neste ano.
Não culpo a nossa Prefeita, Deputada nesta Assembléia por cinco
mandatos. Não a culpo, pois não tinha experiência administrativa e
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colocou as pessoas erradas para trabalhar com ela. Essas pessoas
levaram Teófilo Otôni a uma situação inusitada. Na sexta-feira, no
sábado, no domingo, fiz o meu trabalho, o meu proselitismo a respeito
do assunto, mostrando que a nossa Prefeita não tem culpa. Ela
apenas escolheu as pessoas erradas, que colocaram a cidade nessa
berlinda. Todos os jornais e todas as emissoras do Brasil falaram que
Teófilo Otôni está entre as 14 cidades de Minas onde houve
malversação, mau uso do dinheiro público no PAC.

Eu e os jornalistas da Casa nos lembramos de que, há mais de 60
dias, adverti que o PAC poderia transformar-se em “programa de
aceleração da corrupção”. Comemorei aqui, há cerca de 15 dias,
quando o Presidente Lula, no Ceará, disse que não viajaria mais para
inaugurar obra do PAC. Já estava sabendo que havia algo por trás.
Há cerca de 15 dias, fiz um pronunciamento aqui, cumprimentando o
Presidente Lula por não viajar mais para inaugurar obra do PAC,
exatamente porque tinha de ser feita essa devassa para verificar o
volume de corrupção que existia nesse Programa, espalhado por este
Brasil.

Na minha Teófilo Otôni, não foi só uma obra. Praticamente todas as
licitações feitas pela equipe do PT, importada de Ipatinga, de
Valadares, de Vitória da Conquista e de outras partes do País, foram
equivocadas e erradas. Chegaram e aportaram na nossa cidade, pelo
mau hábito que o PT tem de mandar para as cidades em que vence
as eleições as pessoas da sua confiança que perderam as eleições
em outras cidades. A nossa cidade está pagando caro por isso. Sr.
Presidente, não merecemos que o nosso Município seja enlameado
em razão de uma atitude incorreta desses Secretários exportados
para lá e que praticaram essas irregularidades. Não diremos crimes,
pois os processos ainda estão correndo. O nosso Secretário de
Planejamento da cidade ainda está na cadeia. Deve sair amanhã, se
não houver prorrogação da sua prisão. Temos ainda anunciado, pela
própria Justiça e pela Polícia Federal, o pedido de prisão de alguns
Prefeitos. Não sabemos se é o caso de Teófilo Otôni. Estamos
torcendo para que não o seja. Estamos passando por um vexame.
Nossa cidade não merece isso. Pela primeira vez na história do nosso
Município, tivemos a visita da Controladoria-Geral da União para
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apurar irregularidades. Pela primeira vez na história de Teófilo Otôni,
tivemos o Tribunal de Contas determinando o cancelamento de
licitações irregulares. Pela primeira vez na história da nossa cidade,
assistimos à Polícia Federal cercar a Prefeitura. Fui Prefeito ainda no
restinho de ditadura, no mandato do Presidente Figueiredo. Nem na
ditadura, o Exército cercou a Prefeitura! Nem na ditadura, Coronéis ou
policiais entraram em nossa Prefeitura para praticar qualquer ato. É
um vexame! É uma vergonha para uma cidade-pólo de Minas Gerais,
que tem um passado brilhante e sua origem num fundador tão
honrado. Sendo Senador do Império, nunca fez como os outros
Senadores, que tinham o hábito de beijar a mão do Imperador.
Theóphilo Benedicto Ottoni deve estar tremendo no túmulo por essa
aberração que está ocorrendo em nossa Teófilo Otôni. Por culpa de
quem? Por culpa dos Secretários importados da “petização” que foi
feita na Prefeitura de nossa cidade e do controle externo dessa
Prefeitura. Sr. Presidente, já antevíamos isso e demos até uma trégua
à nossa Prefeitura, porque, em determinado momento, a nossa
Prefeita afastou um Secretário que era de Belo Horizonte e um outro
que era de Ipatinga. Imaginamos que ela aproveitaria os valores da
terra e tiraria de lá aquele pessoal que já estava habituado com a
molecagem, com a safadeza; todavia, não os tirou. O primeiro
Secretário a ser afastado deu um rombo de R$1.500.000,00 na área
da saúde em seu primeiro ano de mandato; no segundo ano, deu mais
um rombo de R$1.350.000,00. Foram tirados recursos da saúde e
levados para o caixa geral da Prefeitura.

Já vínhamos dizendo isso, advertindo a todos. Não estou aqui me
regozijando nem dizendo que a pitonisa acertou nem que sou adivinho
e, por isso, sabia o que aconteceria. Não estou dizendo isso,
Presidente. Estou aqui para pedir desculpas ao povo de Minas Gerais,
envergonhado pelo fato de minha cidade, pela primeira vez, aparecer
nas manchetes de jornais. Cento e quatorze Prefeituras de Minas
cercadas pela Polícia Federal. Esse fato é inédito na história de uma
cidade cuja honra tanto prezamos. Isso é terrível para nosso povo.
Nossa gente está cabisbaixa, envergonhada pelo que está ocorrendo
em nossa cidade.

Nosso povo confiou em uma mulher que havia sido Deputada por
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cinco vezes. Acreditou que ela montaria uma grande equipe e faria um
grande trabalho. Nós ainda acreditamos que a nossa Prefeita é
honrada, séria e honesta. Dissemos isso lá, o que estamos repetindo
agora para Minas Gerais; todavia, quem não quer assistir a esse
espetáculo triste da malandragem e da corrupção tem de saber
escolher seus assessores, tem de ser rigoroso na seleção dos
técnicos com os quais trabalhará, tem de ser absolutamente rigoroso
na definição do pessoal que lida com dinheiro e com licitação. Não se
pode, em nenhuma cidade deste país, permitir que bandidos dominem
o setor de licitação da Prefeitura, que ladrões já testados no passado
cheguem a ocupar cargos de confiança.

A primeira auditoria feita pelo governo da Prefeita Maria José em
Teófilo Otôni foi realizada por uma empresa de um cidadão que
estava sendo processado em Ipatinga por apropriação indébita de
terrenos públicos. Começou desse jeito, e, de lá para cá, as coisas
vieram degringolando. Esse pessoal de fora que chegou a Teófilo
Otôni acabou com a nossa Prefeita. O resultado é mais triste, Sr.
Presidente: acabou com nossa cidade, destruiu a estrutura
administrativa, desmoralizou a máquina pública e desestimulou os
servidores municipais, criando uma situação horrorosa. Tínhamos
todo o cuidado de preservar a imagem da nossa Prefeita, que é tida e
reconhecida como uma pessoa séria e honesta, mas que ficou vendo
degringolar toda a administração municipal, transformando-se nossa
cidade num Município empobrecido, que até perdeu população nos
últimos três anos.

Essa tristeza, Sr. Presidente, vem do fundo da alma. Queríamos que
isso nunca tivesse acontecido. Por isso, venho aqui, publicamente,
pedir desculpas a Minas Gerais. Não somos os culpados. Não foi
gente de nossa terra quem fez a malandragem, mas gente de outras
cidades que lá aportaram por causa da política, da porca política
partidária. Não fomos nós, não foram os servidores efetivos da
Prefeitura, que lá estão e que lá permanecerão por muito tempo ainda,
que fizeram as “maracutaias”. Não foram eles que estabeleceram na
minha cidade querida de Teófilo Otôni essa tristeza que hoje nos
acomete a todos. Estamos envergonhados perante Minas Gerais, por
a nossa Prefeitura estar cercada pela Polícia Federal com o objetivo
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de lá prender ladrão.
Perdoe-me, Sr. Presidente, por me expressar dessa maneira;

perdoem-me, ouvintes de Minas Gerais, por estar particularizando a
minha cidade, quando poderia estar defendendo outras causas
melhores e maiores para a nossa região. Mas não quero passar essa
vergonha sozinho, quero dividi-la com meus conterrâneos. Realmente
temos de refazer os nossos roteiros, buscar outra luz para nos
iluminar no caminho, porque, certamente, destino melhor haverá para
a nossa terra. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.479/2007 e
2.028/2008 e, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.397 e 1.420/2007
e 2.133/2008, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6
reuniões. Informa ainda que, no decorrer da discussão, foi
apresentado ao Projeto de Lei nº 1.397/2007 um substitutivo do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o nº 1, e que, por
conter matéria nova, vem acompanhado de Acordo de Líderes e será
votado independentemente de parecer, no momento oportuno.

- O teor do substitutivo e do Acordo de Líderes é o seguinte:
SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI N 1.397/2007

Altera a Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de 2000, que cria o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro de

2000, alterado pela Lei nº 16.295, de 31 de julho de 2006, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)
V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios situados

no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos,
Pedro Leopoldo, Vespasiano e São José da Lapa e do Distrito de
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Venda Nova, pertencente ao Município de Belo Horizonte, orientando-
os para a instalação de empresas dedicadas às atividades de
comércio exterior, de cargas e serviços e a atividades
complementares a estas;”.

Art. 2° - O art. 4º da Lei nº 13.449, de 10 de jane iro de 2000, passa a
vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - As medidas previstas no inciso I do “caput” deste

artigo poderão ser estendidas a outras localidades, além das referidas
no inciso V do art. 2º, desde que identificada, pelo Poder Executivo, a
necessidade de ampliação e capacitação do parque aeronáutico de
Minas Gerais.”.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a desonerar as entradas
procedentes do exterior, ocorridas a partir do início do exercício fiscal
em que se der a publicação desta lei, de partes e peças destinadas à
manutenção aeronáutica em Minas Gerais, bem como a excluir o
correspondente crédito tributário formalizado no mesmo período.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Luiz Humberto Carneiro

ACORDO DE LÍDERES
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Líderes, deliberam apresentar, no 2º turno, o
anexo Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 1.397/2007.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Ademir Lucas - Gilberto Abramo - Sebastião Helvécio - Dimas

Fabiano.
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 25, 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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ATA DA 31ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/6/2008

Presidência do Deputado Ademir Lucas
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado João Leite - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Apóstolo Jota Moura Rocha -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Tiago Ulisses - Ademir Lucas - João Leite.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ademir Lucas) - 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 o Revmo. Sr.
Apóstolo Jota Moura Rocha, Presidente Internacional da Comunidade
Batista Shalom; os Exmos. Srs. Vereador Elias Murad, da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; e Marcelo Tadeu de Oliveira,
Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado; a Exma. e
Revma. Sra. Bispa Sandra Mello Rocha, Diretora Executiva Nacional
da Comunidade Batista Shalom Internacional; o Exmo. e Revmo. Sr.
Bispo Norival Costa, Coordenador do Colégio Episcopal da
Comunidade Shalom Internacional; e o Exmo. Sr. Deputado João
Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. Antônio das

Graças Silva, Assessor da Presidência do Tribunal Regional do
Trabalho - 3ª Região, representando o Presidente, Desembargador
Paulo Roberto Sifuentes Costa.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Comunidade
Batista Shalom Internacional - Matriz pelo cinqüentenário de sua
criação.

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 do Deputado João Leite

Exmo. Sr. Deputado, grande líder e grande companheiro Ademir
Lucas, representando o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr. Apóstolo Jota Moura
Rocha, Presidente Internacional da Comunidade Batista Shalom;
Exmo. Sr. Vereador Elias Murad, da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Exmo. Sr. Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da
Defensoria Pública de Minas Gerais; Revma. Sra. Bispa Sandra Mello
Rocha, Diretora Executiva Nacional da Comunidade Batista Shalom
Internacional; Revmo. Bispo Norival Costa, coordenador do Colégio
Episcopal da Comunidade Shalom Internacional; meus irmãos, minhas
irmãs; ao cumprimentar uma igreja missionária como é a Comunidade
Batista Shalom, devo fazê-lo conforme era o hábito do maior
missionário da história do cristianismo, o apóstolo Paulo: “Graça e paz
a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus”.

Há 50 anos, a missionária norte-americana Rosalee Mills Appleby,
sensibilizada pelas palavras de Jesus, ao dizer para os apóstolos que
“a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores”, chegou ao
Brasil determinada a construir uma grande base formadora de
obreiros para a expansão do reino de Deus. Entre as sete igrejas que
Rosalee plantou em Belo Horizonte estava a Igreja Batista do Barreiro,
fundada em junho de 1958, e transformada em 1990 na Comunidade
Batista Shalom Internacional. Cinqüenta anos de vida, 50 anos
disseminando o amor e a salvação de Jesus Cristo. Metade desse
meio século de existência leva a marca indelével do Pastor Jota
Moura Rocha.

Lembro-me de quando era iniciante na fé seguindo Jesus, quando o
Apóstolo à frente da igreja no Barreiro me convidou para que fosse ali
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dar o meu testemunho. E me entusiasmava o dinamismo, o
entusiasmo e a paixão missionária do Apóstolo. E hoje, ao revê-lo,
depois de muitos anos, disse a ele que não mudou. Continua com
essa mesma paixão, com essa mensagem eterna, salvadora de Jesus
Cristo. A partir de 1973, a chegada do Pastor Jota Moura, orientado
pelo Espírito Santo, imprime modificações graduais, dando à igreja
uma nova dimensão eclesial, adotando como lema “Igreja renovada
sempre se renovando”.

Os desafios foram muitos, as lutas constantes, muitas crises foram
superadas, mas a palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável,
como não podia deixar de ser, prevaleceu, revitalizando e expandindo
a glória de Deus, em graça e no conhecimento da palavra. Nas
reuniões de culto a Deus reina a liberdade e a espontaneidade, em
espírito e em verdade, nas quais maravilhas e milagres da fé
acontecem sempre. O senhorio de Cristo e o evangelho do Reino
constituem a essência das mensagens. A Comunidade Shalom prima
pela restauração da unidade integral da Igreja, com ênfase no
evangelismo e discipulado através dos grupos pequenos, células
familiares, encontros pré-matrimoniais e de casados, para a formação
de vidas comprometidas com os valores do Reino.

As festas bíblicas - Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos - são
celebradas para fortalecer a compreensão do propósito eterno de
Deus em Cristo: ama a todos os povos, em especial, Israel, como
povo da promessa, e a comunidade está comprometida com uma
grande obra social, fruto do amor pela causa do empobrecido e
necessitado, sem nenhum tipo de discriminação. Essa é a opção pelo
Shalom, pela prosperidade da cidade e pela assistência aos pobres.
Tenho sido testemunha desse trabalho da Comunidade Shalom, há
tantos anos comprometida com os mais pobres no Estado de Minas
Gerais e no mundo.

Creio que a Comunidade Batista Shalom Internacional trilhe as
veredas do Senhor, voltada “ao aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo” (Ef
4:12-13). Ao completar o seu primeiro cinqüentenário, alegro-me no
Senhor pela vida dessa amada igreja, pelos obreiros, pelos irmãos e
pelas irmãs e por esse destemido Apóstolo, Jota Moura, que tem
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cumprido a missão que Deus lhe deu e que pode ser resumida em
duas tarefas: amar a Deus de todo o seu coração e ao próximo como
a si mesmo. Muito obrigado.

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

institucional da Comunidade Batista Shalom Internacional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - A seguir, o Deputado Ademir Lucas, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
fará a entrega ao Apóstolo Jota Moura Rocha, Presidente
Internacional da Comunidade Batista Shalom, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Shalom:
mensagem de paz, a paz que todos almejam e necessitam. A partir
desse belo sonho nasceu uma igreja grande e forte, com ideal amplo,
global, irrestrito. Uma igreja pioneira, em contínua expansão em busca
dos valores da harmonia, da unidade e da fraternidade. A homenagem
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais à Comunidade Batista
Shalom Internacional Matriz pelos 50 anos de sua fundação”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado João Leite, autor do
requerimento, homem de fé, pregador da Palavra, o João de Deus,
que aprendemos a admirar tanto como parlamentar nesta Casa como
em suas atividades anteriores de atleta, defensor do Clube Atlético
Mineiro e da seleção brasileira. O João Leite, em todas as partidas de
futebol, oferecia ao adversário - não inimigo - uma Bíblia. Esse gesto
significava paz e amor. Por todas essas razões, convido o Deputado
João Leite a acompanhar-nos na entrega, em nome do povo de Minas
Gerais, da placa alusiva a esta solenidade ao Apóstolo Jota Moura
Rocha, Presidente da Comunidade Batista Shalom Internacional.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Apóstolo Jota Moura Rocha

Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. “Shalom” a
todos. “Shalom” significa paz, saúde e prosperidade. Sr. Presidente,
Deputado Ademir Lucas, meu mestre, meu ex-patrão, meu amigo;
Vereador Elias Murad, professor que me fez apaixonar-me pelo
trabalho com pessoas envolvidas com tóxicos - graças à inspiração de
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seu precioso trabalho neste Estado, podemos unir forças em prol
desse trabalho -; Bispa Sandra Mello Rocha, minha “partner”, minha
parceira e amiga de muitos anos; Bispo Norival Costa, meu irmão,
amigo e fiel companheiro; senhor autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem, meu irmão e amigo, Exmo. Deputado
João Leite - guardo gratas recordações da sua caminhada de fé que
me inspira e me abençoa -; demais autoridades presentes, quero
agradecer também, de coração, a presença de todos os irmãos e
amigos nesta noite memorável e histórica, em que este
reconhecimento vem por parte desta Casa que legisla sobre os
destinos deste Estado e que contribui para que haja o progresso, a
harmonia e a integração de todos os grupos e classes sociais e, por
que não dizer, também religiosos, dentro da construção de uma
sociedade justa e igualitária a partir do nosso Estado e daqui para
todo o País.

Senhoras e senhores, o movimento evangélico denominado batista
surgiu oficialmente na primeira metade do séc. XVII, na Holanda e na
Inglaterra, mais precisamente em 1609. Depois migrou para a América
do Norte, por volta de 1636. Na eclosão desse movimento, notam-se
influências diversas, principalmente de duas fontes históricas: dos
anabatistas ou rebatizadores da Suíça e da Alemanha e dos primeiros
reformadores evangélicos da Inglaterra, especialmente os puritanos e
os separatistas. Por sua vez, as condições religiosas desses grupos
tinham sido influenciadas pela reforma protestante, iniciada por
Martinho Lutero no séc. XVI, e pelos grupos evangélicos já existentes
anteriormente, como os valdenses e os lolardos, nos sécs. XII e XIV.

Esses discípulos de Jesus Cristo que, a partir do séc. XVII,
passaram a ser conhecidos oficialmente pelo nome de batistas,
firmam-se nas mesmas doutrinas e práticas das igrejas do Novo
Testamento. O elo, a identificação das Igrejas Batistas dos tempos
atuais com as igrejas neotestamentárias estabelecidas pelos
apóstolos é a própria Palavra escrita de Deus - a Bíblia - e a Palavra
encarnada na pessoa de Jesus Cristo. É irrelevante e ocioso tentar
estabelecer ou provar, no caso dos batistas, a existência de uma linha
histórica de sucessão e identificação com a igreja apostólica. Contudo,
esse movimento evangélico chegou às nações por causa da sua forte
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ênfase missionária, não apenas teórica, mas sobretudo prática, na
obediência ao “ide” de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Nessa heróica missão, chegou ao nosso querido Brasil, em 1859,
ainda no tempo do Império, o movimento batista. Por mais de um
século e meio promovendo evangelismo, disseminando cultura e
missões, alcançou todos os Estados e transbordou os rincões da terra
do Cruzeiro do Sul. Um dos motivos de orgulho dos batistas
brasileiros, a coesão, só veio a sofrer um abalo considerável no final
da década de 50. O Brasil presenciava então um avivamento iniciado
pelo trabalho da missionária norte-americana Rosalee Mills Appleby,
“in memoriam”, que estabeleceu sua base ministerial em Belo
Horizonte, onde plantou várias igrejas, entre elas, a Igreja Batista do
Barreiro, atual Comunidade Batista Shalom Internacional Matriz, em
6/6/58 - portanto, há 50 anos. Com o mesmo ardor missionário que
sempre caracterizou o povo batista, a CB Shalom Matriz multiplicou-
se, gerando inúmeras igrejas filhas, que já transbordam para outros
Estados e nações.

Criou-se, então, a Rede de Igrejas Batistas Shalom Internacional,
que é um dos ramos batistas renovados. Renovado significa que
esses batistas crêem na mesma experiência do derramar do Espírito
Santo, como está em Atos dos Apóstolos, 2. Cremos na atualidade
daquela experiência e vivência carismática, conforme registrado no
livro Atos dos Apóstolos. Atualmente existem cerca de 25
agrupamentos batistas brasileiros, afora as igrejas independentes que,
embora expressem metodologias e estruturas diversas, têm como elo
fundamental a fidelidade aos preceitos do Novo Testamento. Daí,
nossa celebração do jubileu de ouro desta abençoada e fértil igreja
que tanto tem abençoado nosso povo e país e também outras nações.
Os batistas shalomitas são um povo comissionado para a missão
comum com todos os demais cristãos. Com todo o Corpo de Cristo,
também cremos que Deus tem-se revelado em Jesus Cristo, e não,
em outros e que Deus estava nele reconciliando consigo o mundo.
Vislumbramos o dia em que toda criatura e toda criação, na terra e
além, confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus
Pai.

Deus tem dado a essa comunidade particular de crentes chamados
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batistas shalomitas uma experiência distintiva. Enquanto
compartilhamos com os demais cristãos em todos os lugares,
celebramos uma herança comum. Portanto, com todo o povo de Deus
em todo o mundo, cremos que Deus é soberano em todos os seus
propósitos, mesmo quando permite que seja contrariado em sua
vontade pelos seres que criou com livre escolha; que a Bíblia é a
imutável Palavra revelada de Deus, digna de confiança, fé e prática
quando interpretada responsavelmente, sob a iluminação do Espírito
Santo, dentro da comunidade da fé; que a igreja é a comunhão
indissolúvel de crentes regenerados, um sinal visível do Reino de
Deus que breve virá em plenitude e glória; que a liberdade, para
responder ao senhorio de Cristo em todas as circunstâncias, é
fundamental para o cristão e a dignidade humana e que esse
testemunho cristão é a tarefa constante de cada cristão e de cada
igreja na sociedade humana.

Na global família cristã, os batistas shalomitas enfatizam convicções
que delineiam seu papel especial e seu chamado na sociedade onde
vivem para servir. Primeiramente, identificamo-lo como um povo
redimido, que nutre um relacionamento pessoal com Deus por meio
de Jesus Cristo; que segue o Senhor no batismo dos que crêem, que
se ajunta como uma igreja de crentes, que compartilha o pão do Reino
conhecido como a Santa Ceia do Senhor; que honra o sacerdócio de
todos os crentes e que vive sua fé com santidade visível. Um povo
bíblico que afirma a centralidade das escrituras sagradas em sua vida,
que pratica o estudo da palavra inspirada de Deus como um
mandamento para a fé e a vida cristã, que busca a unção e direção do
Espírito Santo para o entendimento da vontade de Deus, que respeita
a interpretação comum das Escrituras dentro da comunidade dos
crentes. Um povo adorador, que se ajunta regularmente para louvar a
Deus, que recebe nutrição pela comunhão espiritual com o Cristo
ressurreto; que compartilha a confissão pública e aberta da fé e que
crê que a devoção pessoal traz a vitalidade para unirmo-nos na
celebração. Um povo de missão, que trabalha para cumprir a grande
comissão de fazer discípulos, que convida pessoas para receberem a
salvação e seguirem a Cristo, que se engaja em ministérios de cura,
educação e ação social; que busca justiça do Reino para todos os
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seres humanos e que cultiva a oração e proporciona suporte para
realizar a obra missionária mundial. Um povo interdependente, que
afirma a unidade da igreja como concebida em Jesus Cristo; que
alegremente inclui à sua prática ministerial todo o povo de Deus; que
reconhece os dons de Deus para o ministério e honra todos os ofícios
do ministério cristão; que vive e trabalha unido em associações e que
cultiva a tradição da igreja livre para a cooperação e prática do
cristianismo bíblico também no Estado livre. Um povo prestativo, que
cuida dos necessitados, dos fracos e dos opressos, que se importa
com a Terra e com todas as suas criaturas, prestando serviços de
socorro às comunidades carentes e auxílio em tempos de calamidade.
Um povo inclusivo, que, agraciado com uma variedade de credenciais,
encontra unidade na diversidade e diversidade na unidade; que
abraça o pluralismo de raças, línguas e gêneros; e que respeita
diferenças individuais de convicção e cultura. Um povo
contemporâneo, que tem uma memória do passado e uma visão do
futuro, que é comprometido com a liberdade religiosa e com a
separação da igreja do Estado, não significando que não deva haver
cooperação para o bem comum da sociedade e do País; que
conclama a humanidade a fazer Jesus Cristo o único Senhor de toda
a vida e que confia no Espírito Santo para discernir e capacitar a viver
a vida na presente época. Além disso, cremos que Deus nos tem
chamado para uma hora como esta, para vivermos com uma
esperança realizável; que todas as coisas subsistem em Cristo e que
toda a criação encontrará a sua plenitude final em Deus; que, em
breve, veremos Aquele no qual estamos e que Jesus Cristo reinará,
finalmente para todo o sempre.

A Comunidade Batista Shalom Internacional afirma, ainda, a sua
responsabilidade cristã pelo bem-estar integral do ser humano, como
decorrente da sua fidelidade à Palavra de Deus expressa nas
Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Essa consciência de
responsabilidade social constitui parte da preciosa herança confiada à
igreja pelo testemunho de Jesus Cristo, Nosso Senhor, tendo como
referenciais hermenêuticos os valores do Reino de Deus: Jesus Cristo
reina! O exercício dessa missão integral é inseparável do movimento
batista histórico e mundial atual, ao qual está vinculada a Comunidade
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Batista Shalom Internacional por unidade de fé, vida e missão. A
Comunidade Batista Shalom, cuja matriz é no Barreiro, em Belo
Horizonte, participa dos propósitos de unidade cristã e de serviço
nacional e mundial através da Comunhão Nacional de Igrejas
CB’Shalom e da Rede Internacional Brasileira Apostolic Ministries,
com abertura também para comunhão e cooperação, com todos os
demais segmentos do corpo de Cristo na terra: “E este Evangelho do
Reino será pregado em todo o mundo...” (Mt 24:14).

Neste novo milênio da pós-modernidade, de gigantesco progresso
científico e tecnológico, reafirmamos a verdade proclamada por Jesus
Cristo: “Assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam
as vossas boas obras e assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos
céus”. Até que Cristo venha, que ele nos ajude a assim ser e a viver,
nos tornando inspiração e exemplo de uma sociedade alternativa
cristã para toda a sociedade em que estamos inseridos. Em Cristo,
por Cristo e para Cristo. Parabéns a vocês, e o troféu é merecido por
todos nós.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o músico Júnio Nerys,

que interpretará a música “Jubileu de Ouro”, de sua autoria.
- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente
Revmo. Sr. Apóstolo Jota Moura Rocha, Presidente Internacional da

Comunidade Batista Shalom; Exmo. Prof. Elias Murad, Vereador de
Belo Horizonte, grande lutador e arauto contra as drogas neste país;
Exmo. Sr. Marcelo Tadeu de Oliveira, Corregedor-Geral da Defensoria
Pública de Minas Gerais; Revmo. Bispo Norival Costa, coordenador
do Colégio Episcopal da Comunidade Shalom Internacional; Revma.
Bispa Sandra Mello Rocha, Diretora Executiva Nacional da
Comunidade Batista Shalom Internacional; senhor autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, Exmo. Deputado,
amigo e homem de fé João Leite.

Sabei todos, irmãos e irmãs presentes nesta relevante e
importantíssima solenidade em comemoração aos 50 anos, do jubileu
de ouro da Comunidade Batista Shalom Internacional, que é motivo de
alegria e de muita emoção pessoal participarmos deste festivo
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encontro. Presidir uma sessão dessa magnitude, dessa relevância, já
seria motivo de sobeja alegria, mas é muito mais que isso porque
tenho fraterna amizade, sinto profundo respeito e enorme alegria por
rever Jota Moura. Digo aos companheiros da Mesa, especialmente os
da classe política, Deputado João Leite e Prof. Elias Murad, ambos do
PSDB, nosso partido, ambos tucanos, que o nosso apóstolo Jota
Moura é fundador do PSDB de Contagem. Lembro-me ainda de uma
noite, do culto de ação de graças a Deus conduzido por Jota Moura lá,
no Barreiro, onde estivemos, juntamente com os hoje falecidos
companheiros e amigos Dra. Marinete Brito Gama e Dr. Antônio
Carlos Gama. Lembra-se, Moura? Hoje já não estão entre nós, mas,
por sua fé, certamente estarão ao lado de Deus. Lembro-me muito
bem daquela noite, Moura, em que você pregava a palavra de Deus
com a facilidade de quem crê. Disse ao Deputado João Leite que aqui
estaria com muita alegria e satisfação nesta noite festiva. Quis Deus e
o destino, certamente pela generosidade do Deputado João Leite e do
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que me fosse concedida
essa honra extrema, apóstolo e amigo Jota Moura, de presidir esta
sessão. Que Deus seja louvado por isso.

Os 50 anos de profícuas e benemerentes atividades da Comunidade
Batista Shalom Internacional em Belo Horizonte são motivo de
regozijo também para esta Casa. Além do sério trabalho de
assistência espiritual que lhe vem sendo prestado, a população da
nossa tão cara região metropolitana vem-se beneficiando de sua
nobre, altruísta e competente assistência social, em especial a
dedicada à recuperação das vítimas de dependência química, esse
grande transtorno na vida de tantas famílias. Os 50 templos da
Comunidade, respondendo ao apelo da igreja criada originalmente no
Barreiro, vêm abençoadamente promovendo não só a propagação do
Evangelho como a responsabilidade social e a qualidade de vida da
nossa população.

Toda essa história de sofridas lutas, recompensada pelo sucesso
atual da comunidade, talvez não existisse se não fosse o impulso
inicial da missionária americana Rosalee Mills Appleby. A grande líder
batista trouxe para o Brasil o movimento de renovação espiritual então
em curso em todo o mundo, que veio a ser implementado não
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somente entre os batistas, como entre as demais denominações
evangélicas históricas. Verdadeira bandeirante da fé, a missionária
Rosalee organizou em 1958 a Igreja Batista do Barreiro, que viria a
transformar-se na Comunidade Batista Shalom Internacional.

A sua visão de que o Brasil seria um celeiro missionário se
confirmaria com o trabalho do Pastor e querido amigo Jota Moura
Rocha, o apóstolo Jota, que reiterou as posições reformadoras da
igreja. Hoje tão presente na vida dos cidadãos mineiros, levando-lhes
o alento da fé e colocando-se ao seu lado diante das vicissitudes
existenciais e sociais, merece a Comunidade Batista Shalom
Internacional o mais profundo agradecimento do povo mineiro. Agora,
é do nosso conhecimento, o que representa alegria para todos nós,
essa atividade missionária do apóstolo Jota Moura, hoje em Boston,
na grande nação americana, levando a palavra de Deus àqueles que,
como todos nós, nela cremos. Os seus representantes nesta Casa,
Jota Moura, por esta homenagem, reverenciam este meio século de
proveitosa história e contam com a expansão do movimento, que tanto
tem defendido a vida e a família, em consonância com os propósitos
de Deus na unidade do espírito e da fé. 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 23, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 32ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/6/2008

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 Sr. Presidente - Palavras do Deputado Elmiro
Nascimento - Entrega de placa - Palavras do Sr. Evaristo José Caixeta
- Exibição de vídeo - Execução do Hino de Patos de Minas -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Tiago Ulisses - Ademir Lucas -

Elmiro Nascimento - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado 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.
Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, representando o Governo do Estado; e
Evaristo José Caixeta, Presidente do Sindicato Rural de Patos de
Minas; as Exmas. Srtas. Katrina Rubiatânia Costa de Lima, Rainha
Nacional do Milho 2008; e Juliana Rizzi, Miss Patos de Minas; e os
Exmos. Srs. ex-Senador Arlindo Porto; Antônio do Valle Ramos,
Prefeito Municipal de Patos de Minas; Vereador Bartolomeu Ferreira
Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas; e
Deputado Elmiro Nascimento, autor do requerimento que deu origem
a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Maria

Beatriz de Castro Alves Savassi, Vice-Prefeita Municipal de Patos de
Minas; dos Exmos. Srs. Américo Caixeta Santana, Procurador de
Justiça; Ronaldo Siqueira Santos, Procurador-Geral do Município de
Patos de Minas; Vereador João Batista Donizete da Cruz; da Exma.
Sra. Sônia Maria Alves, Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e
Lazer da Prefeitura de Patos de Minas; e do Exmo. Sr. Nélson
Messias de Morais, Presidente da Amagis.

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

da Festa Nacional do Milho - Fenamilho - de Patos de Minas.
Execução do Hino Nacional
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que
será interpretado pelos cantores Iracilde Pereira de Jesus e Flávio
Nunes da Silva, do Conservatório Municipal Galdina Correa da Costa
Rodrigues, de Patos de Minas.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Na esteira da realização da 50ª edição da Fenamilho, esta reunião
homenageia toda a cidade de Patos de Minas, em especial sua
Prefeitura e o Sindicato dos Produtores Rurais, que tão brilhantemente
vêm promovendo uma das maiores festas populares não só de Minas
Gerais, como de todo o País.

Com a duração de 10 dias, acolhendo mais de 300 mil pessoas,
entre as quais visitantes, turistas e autoridades, a mais recente
Fenamilho movimentou negócios aproximadamente de
R$100.000.000,00. Ao longo destas cinco décadas, as festividades
vêm transformando Patos de Minas na capital brasileira do
agronegócio. O crescente cuidado tanto na preparação quanto na
realização do evento trouxeram essa enorme credibilidade junto a
toda a população brasileira, gerando uma expectativa maior ainda
pelo próximo acontecimento.

A primeira edição da festa aconteceu em 1959, junto à Semana do
Ruralista, quando, para celebrar a vocação agrícola da cidade, a
animada gente patense reuniu grande público e promoveu várias
atividades, como partida de futebol, desfile estudantil e baile para a
coroação da rainha do milho, criando uma tradição que se mantém
ininterruptamente.

Presença oficial e importante no calendário nacional de eventos,
enaltece o trabalho rural, valorizando ao mesmo tempo a culinária e o
artesanato regionais.

Além das atividades envolvendo o agronegócio, sua programação
volta-se para o aperfeiçoamento profissional dos produtores,
enfatizando o desenvolvimento sustentável, e para a integração das
famílias rurais. A extensa programação cultural traz à cidade alguns
dos mais importantes artistas, privilegiando os mais variados estilos
musicais.

Hoje ponta-de-lança da recente expansão da atividade agrícola



1432

brasileira, a cultura do milho, ainda a base da agricultura familiar em
todo o Brasil, representa uma grande tradição pré-colombiana. Seu
cultivo sustentou as grandes civilizações maia, asteca e inca e, no
Brasil, antes da chegada dos portugueses, era praticado pelos índios
guaranis.

Grande contribuição do novo mundo à alimentação mundial, o milho
é plantado e colhido hoje em todos os continentes. No Brasil recente,
beneficiado pela tecnologia e pelas inovações da pesquisa agrícola, é
um dos principais sucessos de nossa revolução verde.

Numa feliz coincidência com o jubileu da festa, os contratos de milho
na Bolsa de Chicago tiveram seguidas altas, o que implica mais
dinheiro em circulação, mais geração de renda e de emprego para
toda a cadeia produtiva do grão.

A importância da Fenamilho atesta o papel de Patos de Minas como
um dos mais importantes pólos de desenvolvimento de Minas Gerais.
Todo o Estado, representado nesta Casa por parlamentares das mais
diversas regiões, congratula-se com as lideranças e o povo patenses,
responsáveis pela beleza, pela alegria e pela modelar organização de
sua festa maior. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Elmiro Nascimento
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,

Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr. Paulo Romano, Secretário Adjunto
de Agricultura de Minas Gerais; Sr. Evaristo José Caixeta, Presidente
do Sindicato Rural de Patos de Minas; Srta. Katrina Rubiatânia Costa
de Lima, Rainha Fenamilho 2008; Srta. Juliana Rizzi, Miss Patos de
Minas; Exmos Srs. ex-Senador Arlindo Porto; Antônio do Valle Ramos,
Prefeito de Patos de Minas; Vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro,
Presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas; minhas
senhoras, meus senhores; meus prezados conterrâneos; ensina-nos a
história que as festas populares se originaram dos cultos agrários. As
festas populares se transformaram, no decorrer dos tempos, em
momento essencialmente lúdico e de profundo congraçamento entre
as pessoas.

Saíram do contexto plural e se deslocaram para os mais diferentes
ramos do entretenimento, da economia e da manifestação cultural.
Deixaram de ser festas populares, no sentido estrito, e se



1433

transformaram em festa de determinados segmentos sociais,
religiosos ou cívicos. Profana ou religiosa, local ou inserida no
calendário de eventos de uma região ou de um povo, a festa
segmentada que consegue sair de seus limites e resgatar o conceito
de festa popular transcende suas origens e se instala no campo da
preservação da memória cultural de um povo.

Foi o que se deu com a Festa Nacional do Milho, a Fenamilho. É por
essa razão que seus 50 anos de vida nos autorizam a render-lhe
homenagens nesta Casa do povo mineiro. Homenagens calcadas no
sentimento de nossa mais pura mineiridade, afinal de contas o mineiro
homenageia quem produz ações que carregam o caráter forte do bem
comum.

Dessa maneira, senhoras e senhores, quando o Presidente desta
Casa, em inspirado momento, sugeriu-me a apresentação do
requerimento para a realização desta reunião especial, não tive
dúvida: aquela festa interiorana não era somente nossa – dos
patenses e paturebas –, mas de toda a gente de Minas.

Transcendido o caráter de festa local, a Fenamilho constitui hoje o
maior evento do gênero do interior mineiro. Esta Casa reconheceu
essa transcendência ao aprovar projeto de lei, que tive a honra de
subscrever, criando a Comenda Antônio Secundino de São José, que,
por direito, inscreveu a Fenamilho no calendário oficial de Minas
Gerais. Essa comenda é a maior honraria do governo do Estado às
personalidades que se destacaram no apoio e no desenvolvimento da
agricultura, da pecuária, do saneamento e do meio ambiente do País.
Quem poderia imaginar que aquela idéia nascida da mente
engenhosa de Pe. Almir Neves de Medeiros, patureba ilustre, de
realizar uma festa com desfile estudantil, baile com a coroação da
rainha eleita e cursos-relâmpago destinados à população, com o
objetivo de arrecadar recursos para a construção de um colégio
municipal, pudesse transformar-se na portentosa festa que é hoje?
Quem poderia imaginar que, da disposição de D. Ordalina Vieira, ao
encampar a idéia e arregimentar as senhoras da sociedade para o
alcance daquele objetivo, brotasse a semente que produziria tão bons
frutos?

Esta reunião especial, portanto, é o espaço por excelência para se
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mostrar quanto de memória cultural a Fenamilho agrega. Em primeiro
lugar, porque é no Plenário da Assembléia Legislativa que se dá a
homenagem que Minas Gerais presta aos seus filhos de Patos de
Minas e das regiões do Alto Paranaíba e do Noroeste mineiro. Em
segundo lugar, porque é nesta Casa de leis que se acham guardados
os anais de boa parte da memória cultural de nossa gente.

Assim, senhoras e senhores, ouso revelar-lhes um pouco da
memória desse evento. Permitam-me dizer-lhes que o objetivo da
festa, a arrecadação de fundos para a construção do chamado
Colégio Secundário à época, não foi levado adiante. É que as facções
políticas locais viam, na festa e em seu objetivo praticamente atingido,
forma de prestigiar o grupo político que assumiria os destinos do
Município de Patos de Minas naquele já longínquo 1959.

Os idealizadores da festa felizmente não desistiram da idéia,
transformaram-na: os recursos seriam para a construção do recém-
criado Seminário Pio XII. Quem quisesse brigar que fosse reclamar
com o Bispo, a quem chamaram para presidir a comissão da festa. S.
Exa. Revma. D. José André Coimbra, o primeiro Bispo de Patos,
portou-se como magistrado e não recebeu nenhuma reclamação.

Interessante apontar ainda que o Prefeito Municipal de então remete
projeto de lei para a Câmara Municipal e, no mesmo ano de 1959, cria
o Colégio Municipal de Patos de Minas - pivô de toda a discussão -,
que vem a ser o primeiro colégio com curso científico do Município.

Digo-lhes ainda, senhoras e senhores, que me honra sobremaneira
ter sido o autor do requerimento que originou esta reunião especial.
Emocionado, permito-me, em preito de reconhecido amor filial, render
homenagens à memória de meus pais, que tanto fizeram para que a
festa interiorana viesse a se firmar no calendário de eventos turísticos
de Minas Gerais.

Afinal, da comissão organizada por D. Ordalina Vieira, minha mãe foi
voluntária atuante, e meu pai foi o Prefeito que, empossado naquele
ano de 1959, contribuiu para a realização da festa, criou o Colégio
Municipal e presidiu o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de
Minas, que, reconhecendo seus méritos, deu seu nome, Sebastião
Alves do Nascimento, Binga, ao parque de exposição, hoje com seus
13ha de infra-estrutura para a festa.



1435

Duas variáveis merecem destaque no resgate da memória que a
Fenamilho nos apresenta. A primeira delas é a singularidade de sua
evolução histórica, sem perder de vista seu caráter popular. Nascida
sob a função de benemerência, desenvolvida como atividade cívico-
cultural, embrenhou-se na área da economia regional e se mostra, a
cada ano que passa, vocacionada para o turismo de eventos, com
“shows” grandiosos e com enorme e crescente freqüência de público.
A festa ainda consegue preservar os acontecimentos que marcaram
seu nascimento: os bailes, a eleição e a coroação da rainha e os
desfiles estudantis, que preenchem toda a manhã do dia 24 de maio,
feriado pelo aniversário da cidade, e arrastam enorme multidão.
Patenses, locais e ausentes, paturebas, ausentes e locais, moradores
de cidades vizinhas e incontáveis visitantes, ao longo da Avenida
Getúlio Vargas, aplaudem e vibram com a criatividade dos
estabelecimentos de ensino do Município, com os engenhosos carros
alegóricos e com a beleza das candidatas ao título de Rainha
Nacional do Milho. Preserva também a nossa Fenamilho o seu caráter
educativo, com eventos direcionados ao homem do campo, ao
produtor rural, à culinária típica e à apresentação de novas técnicas
para o aumento da produtividade da agricultura e da pecuária.

A segunda variável marcante é sua importância na área econômica.
O relatório do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas nos
dá conta de que, a cada festa, o volume de negócios cresce,
acompanhando o desenvolvimento econômico da região. O
investimento na produção da Fenamilho gera 2 mil empregos, a
comercialização de milhares de animais e milhões de reais em
faturamento.

Senhoras e senhores, ao apresentar-lhes um pouco da história de
nossa Fenamilho, deixo gravadas nos anais desta Casa minhas
homenagens ao Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas,
à Prefeitura, à Câmara Municipal e, de maneira toda especial, ao povo
de Patos, que, de forma ordeira, mostra a Minas Gerais e ao Brasil
como fazer uma grande festa popular, em que a alegria e a calorosa
recepção aos visitantes são seus melhores ingredientes. Parabéns,
povo de Patos de Minas. Muito obrigado.

Entrega de Placa
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O locutor - Neste momento, o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Evaristo José
Caixeta, Presidente do Sindicato Rural de Patos de Minas, de placa
alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres:
“Sediando eventos voltados para o agronegócio, o aperfeiçoamento
profissional, a culinária, a cultura, o entretenimento e a integração das
famílias, a cidade de Patos de Minas tem o orgulho de realizar a Festa
Nacional do Milho - Fenamilho - todos os anos, no mês de maio. Nas
comemorações dos 50 anos dessa grande festa, a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais presta homenagem à
Fenamilho, que honra e eleva o calendário estadual e nacional,
configurando-se em grande atrativo turístico da região e importante
oportunidade de negócios para o setor agropecuário”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Elmiro
Nascimento, autor do requerimento, e o Deputado Hely Tarqüínio para
que compartilhem desta homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Evaristo José Caixeta

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, em cuja pessoa cumprimento
as autoridades já nominadas; Katrine Rubiatânia, Rainha Fenamilho
2008, na pessoa de quem cumprimento as princesas, as
recepcionistas e as senhoras presentes; senhores e senhoras,
sentimo-nos muito felizes e honrados com esta homenagem que a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais presta ao povo de
Patos de Minas.

Sr. Presidente, há cerca de dois meses, quando estivemos nesta
Casa trazendo-lhe o convite para participar de nossa festa, V. Exa. já
havia acenado com a possibilidade desta reunião especial. O povo de
Patos de Minas está muito feliz com sua concretização, porque é um
povo que sabe ser grato em todos os aspectos. Tanto é que aqui
estamos manifestando nossa gratidão.

Ao longo dos anos, as diretorias e os companheiros que nos
antecederam desenvolveram a programação da Fenamilho de tal
forma que o evento vem sempre promovendo o segmento econômico
de nossa região de modo muito especial e diferente. O fato é que



1437

promovemos e fomentamos a economia da região com muita alegria,
com muita comemoração, com muitas atrações e com muitos “shows”.
Patos de Minas se diferencia também das demais localidades por
saber acolher os visitantes e recebê-los bem. Quando começamos a
planejar a festa do 50º aniversário da Fenamilho, procuramos ouvir,
por meio de pesquisas, a expectativa da população de Patos. Diante
dos resultados dessas pesquisas, constatamos que o povo de Patos
de Minas esperava uma festa de alto nível, e assim procuramos fazer.
Estivemos com o Prefeito, grande parceiro do sindicato na realização
dessa festa. Apresentamos-lhe a idéia, e ele, prontamente, mostrou-
nos que seria nosso grande parceiro, como o foi. Realmente estamos
felizes. Em um evento de 12 dias, o parque de exposições recebeu
mais de 350 mil pessoas. Além dos “shows” - foram mais de 70
atrações -, houve diversos eventos que abrilhantaram a nossa festa,
principalmente no lado cultural. Houve a realização de cinco
seminários, que contaram com grande público. Tivemos oportunidade
de publicar dois livros. Um dos livros foi dos estudantes. Foram mais
de 13 mil trabalhos escolares, dois quais editamos a terceira edição.
Junto a Marialda, publicamos a “Festa do Milho através dos tempos”.
Aliás, hoje ela o lançará aqui na Assembléia. Houve também um
momento político muito importante. O Presidente da República em
exercício, José Alencar, esteve presente. Isso para nós, patenses, é
questão de orgulho, pois sentimos que os políticos de Patos de Minas
e da região são decentes e trabalham em prol da nossa região. Na
visita de José Alencar, percebemos que ele esteve muito à vontade.
Além disso, realizou-se uma audiência da Câmara Federal em que
diversos assuntos foram debatidos, em especial a renda dos
produtores.

Quero abrir um parêntese: apesar de estarmos colhendo uma safra
em que os preços das “commodities” tiveram uma pequena reação,
preocupa-nos muito a próxima safra. Se, de forma geral, as
“commodities” subiram 20%, o nosso curso da produção para o ano
que vem subiu 90%. Isso é preocupante. Precisamos fazer algo para
que a nossa classe produtora possa abastecer os nossos mercados.
No mundo, fala-se em redução de estoque de alimentos e
principalmente do aumento dos defensivos, em que uma 1t de adubo
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saiu de R$800,00 para R$2.000,00 em menos de um ano. Isso
inviabiliza qualquer segmento, principalmente o da agricultura, que é
um setor primário. Pois bem, a nossa festa entra num segmento muito
importante: a exposição de gado, a sua comercialização, por meio de
leilões, e a exposição de máquinas e implementos agrícolas. É bom
ressaltar isso porque, ao falarmos da Fenamilho, fica subentendido
apenas festa, mas, na verdade, é uma grande feira onde se
movimentam milhões de reais, tanto no setor agrícola quanto no setor
industrial de veículos, máquinas ou equipamentos. Com isso, essa
platéia está repleta de patenses, muitos aliás moram em Belo
Horizonte, que vieram participar desta homenagem que a Assembléia
presta à Fenamilho e a Patos de Minas.

Deputado Alberto Pinto Coelho, também queremos fazer-lhe uma
homenagem. Neste ano, as autoridades e pessoas homenageadas
em Patos de Minas receberam o troféu de um carro de boi. Gostaria
de fazer uma pequena analogia. O carro de boi resiste ao tempo e tem
sua força, mas não tem sua agilidade do transporte; o pequeno
produtor está resistindo ao tempo, é um trabalhador forte, mas muitas
vezes não tem as condições dos outros segmentos produtivos. Deixo
o pedido de que tenham uma atenção muito especial com nossa
classe produtiva, principalmente no que diz respeito à legislação
ambiental. Hoje o produtor está carregando um ônus para ser produtor
de ar, oxigênio e água. Nada mais justo do que procurarmos, de forma
inteligente, premiar aqueles produtores que estão fazendo isso muito
bem por meio de suas reservas de preservação permanente e
reservas legais. A partir do momento em que começarmos a premiar
esse produtor, teremos excelentes resultados. Sabemos da
importância da preservação do nosso planeta, e o produtor pode ser
um grande aliado. Mas a sua velocidade é pequena, então as coisas
precisam ser ajustadas com tranqüilidade para que possamos ser um
grande produtor.

Ficam os nossos agradecimentos ao Deputado Alberto Pinto Coelho
e a toda Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

- Procede-se à entrega do troféu ao Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Meu caro Presidente do sindicato, teremos

sempre em mente esse ensinamento do carro de bois.
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Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional sobre a Fenamilho.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Execução do Hino de Patos de Minas
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino da Cidade de

Patos de Minas, que será interpretado pelos cantores Iracilde Pereira
de Jesus e Flávio Nunes da Silva.

- Procede-se à execução do Hino de Patos de Minas.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os convidados os
agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 24, 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 24/6/2008.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/6/2008
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Leite, Antônio Carlos Arantes e Weliton Prado, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, 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. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
denunciantes, 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, 19 de junho de 2008.
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Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Antônio Júlio.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, Sargento
Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 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
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º turno, do Projeto
de Lei Complementar nº 42/2008 com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:
Deputado Sebastião Costa). Com a palavra, o Deputado Sargento
Rodrigues emite parecer pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei nº 2.431/2008 com as Emendas de nºs 1
a 5, no 1º turno. Iniciada a discussão, o Presidente informa que sobre
a mesa se encontra proposta de emenda do Deputado Domingos
Sávio. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o
parecer do relator, salvo proposta de emenda apresentada, que é
aprovado. A seguir, submete a votação a proposta de emenda do
Deputado Domingos Sávio, que é rejeitada. 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 980/2007, com a Emenda nº 1, e 1.493 e
2.424/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa); 2.360, 2.413 e
2.426/2008 (relator: Deputado Neider Moreira); 2.419/2008 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 2.421 e
2.422/2008 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de
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redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos que solicitam sejam baixados em diligência ao autor os
Projetos de Lei nºs 2.414, 2.415, 2.417, 2.418, 2.420, 2.425 e
2.427/2008. 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, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/6/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Gustavo Valadares,
por indicação da Liderança do DEM) e os Deputados Juninho Araújo,
Gil Pereira e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Juninho Araújo, 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 reunião
de audiência pública para debater a ampliação da cobrança de tarifa
local de telefone para cidades da Região Metropolitana de Belo
Horizonte e apreciar matéria constante na pauta e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Deputado Doutor
Viana informando que o requerimento do Deputado Gil Pereira em que
solicita seja encaminhada ao “Jornal de Notícias” manifestação de
congratulações, não foi recebido, uma vez que requerimento de
mesmo teor já havia sido protocolado anteriormente, ofícios
publicados no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses dos Srs. Fernando Guimarães Rodrigues, Superintendente
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Regional do DNIT no Estado, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.253/2008; e José Elcio Santos Mon teze, Diretor-
Geral do DER-MG, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 2.254/2008 (12/6/2008). A Presidência interrompe  a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Amauri Artimos da Matta, Promotor de
Justiça e Presidente da Associação Nacional do Ministério Público do
Consumidor; Altivo Luiz de Oliveira, Diretor da Embratel - Belo
Horizonte; José Dias Coelho Neto, Gerente Regional e Hermann
Bergmann, Gerente de Fiscalização e Serviços da Anatel; Ubiraci
Prata Lima, Prefeito de Itaguara e Presidente da Grambel; e Wilson
Bolcchi Júnior, Especialista em Regulamentação, Maurício Couto
França, Executivo de Relações Institucionais e Jorge Luiz da Silva
Correa, Gerente de Consultoria Reguladora, representando José Luiz
Gattás Hallak, Gerente de Relações Institucionais em Minas Gerais da
Oi, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. 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, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.051/2008, (relator: Deputado Paulo Guedes) e 2.351/2008
(relator: Deputado Djalma Diniz), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 2.522, 2.533 e 2.549/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.974/2007, 2.114 e 2.181/2008. 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 em que se solicita reunião de
audiência pública dos Deputados Carlos Pimenta, para discutir as
questões do processo de licitação por que devem passar os táxis de
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Belo Horizonte, e Padre João, para apresentar o Programa de
Recuperação e Manutenção Rodoviário de Minas Gerais - PROMG
Pleno 2008 desenvolvido pelo Departamento de Estradas e Rodagens
de Minas Gerais em parceria com a Secretaria de Transportes e
Obras Públicas; dos Deputados Gil Pereira solicitando sejam
formulados ao Secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado
e ao Diretor-Geral do DER-MG voto de congratulações pela
implantação do processo de licitação da pavimentação dos 49 trechos
de rodovias, através do Programa Pró-Acesso e que sejam
encaminhados ofícios à direção da empresa aérea Ocean Air, à
Agência Nacional de Aviação Civil - Anac - e à Empresa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária - Infraero -, solicitando-lhes que seja
estudada a possibilidade de aumentar o número de vôos disponíveis
para o Município de Montes Claros - MG, oferecendo também vôos
nos finais de semana; Carlin Moura solicitando seja realizada visita da
Comissão ao Bairro Novo Retiro, no Município de Esmeraldas, às
margens do Córrego Meloso para verificar as conseqüências da
construção da ETE - Contagem; Gustavo Valadares, seja
encaminhado ofício da Comissão ao Procurador-Chefe da República
em Minas Gerais, Sr. Tarcísio Humberto Parreiras Henriques Filho,
para que sejam tomadas as providências judiciais cabíveis, através da
Procuradoria da República para tentar restabelecer o funcionamento
das balanças e dos radares federais no Estado de Minas Gerais.
Retiram-se da reunião a Deputada Maria Lúcia Mendonça e o
Deputado Inácio Franco. São recebidos pela Presidência
requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro em que solicita, para
Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao Procon e ao Ministério
Público, pedido de providência para que se estabeleça cobrança de
uma tarifa igualitária dos pulsos telefônicos cobrados pelas
operadoras de telefonia móvel e sejam encaminhadas ao Ministro das
Comunicações cópia das notas taquigráficas e fitas de vídeo da
reunião, para tomada de providências, no sentido de se implantar uma
tarifa telefônica única. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária e para extraordinária no
Município de Minas Novas, para obter esclarecimentos sobre o
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asfaltamento da BR-367 que liga os Municípios de Minas Novas e
Virgem da Lapa e Almenara à BR-101, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de junho de 2008.
Paulo Guedes, Presidente - Délio Malheiros.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA REFORMA TRIBUTÁRIA, EM 19/6/2008

Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Helvécio, Agostinho Patrús Filho e Antônio Júlio, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o relatório final da Comissão, apresentado pelo relator,
Deputado Antônio Júlio. Suspende-se a reunião para lavratura da ata.
São reabertos os trabalhos. O Presidente, Deputado Sebastião
Helvécio, dispensa a leitura da ata da reunião, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam.
Cumprida a finalidade da reunião e da Comissão, a Presidência
agradece à Deputada e aos Deputados membros da Comissão, à Sra.
Sarah Costa Félix Teixeira, Assessora da Superintendência Tributária,
e ao Sr. Ricardo Luiz Oliveira de Souza, Coordenador de Política
Tributária, ambos da Secretaria de Fazenda, convidados permanentes
das reuniões, e a todos os que contribuíram para o êxito da Comissão
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de junho de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Antônio

Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 867/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação de Mulheres do Distrito
de São Pedro do Avaí, com sede no Município de Manhuaçu.

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 concluivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 867/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Mulheres do Distrito de São Pedro do Avaí, com sede
no Município de Manhuaçu, que tem como finalidade precípua
promover o desenvolvimento de uma consciência cidadã no meio
onde atua, com vistas a estimular a valorização do ser humano,
sobretudo da mulher.

Dessa maneira, instrui suas associadas sobre seus direitos e
responsabilidades perante a família e a comunidade e busca capacitá-
las para o mercado de trabalho. Além disso, combate a fome e a
pobreza, promove atividades nas áreas da cultura e do esporte,
orienta sobre a preservação do meio ambiente, oferece assistência
médica e realiza campanhas de vacinação e prevenção de doenças.

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

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

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

nº 867/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.287/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
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Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe visa instituir, no calendário oficial do Estado, a Semana
Estadual do Jovem Empreendedor.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do disposto no art. 102, XIII, combinado com o
art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.287/2008 tem por escopo instituir a Semana do

Jovem Empreendedor, a ser comemorada, anualmente, na terceira
semana de novembro, com o objetivo de promover eventos para
divulgar o empreendedorismo e tratar de temas pertinentes às
necessidades do jovem empreendedor, além de premiar os destaques
da área no ano anterior, incentivar e valorizar as entidades dedicadas
ao tema.

Esclareça-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, retirou do projeto duas impropriedades:
dispositivo referente ao calendário oficial do Estado, que, atualmente,
não existe, uma vez que cada Secretaria estabelece suas datas
comemorativas por meio de ato administrativo; bem como dispositivo
prevendo que o Poder Executivo deverá regulamentar a lei no prazo
de 90 dias, por ser essa uma obrigação constitucional desse Poder.

Passemos, agora, à análise de mérito do projeto de lei em tela.
Nossa história evolutiva mostra o quanto dependemos de pessoas

que lideraram a busca por novas estratégias e invenções materiais
para chegarmos ao atual grau de desenvolvimento da humanidade.

Atualmente, esse segmento é chamado jovem empreendedor e se
caracteriza por ser impetuoso e disposto a assumir riscos para
concretizar uma inovação. Discute-se nesse contexto como promover
o empreendedorismo, como apoiar novos empreendimentos e como
formar jovens empreendedores para estimular a expansão das
pequenas e médias empresas, e para gerar novos paradigmas
empresariais, competência e criatividade.
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Um ponto importante nesse debate é que essas pessoas devem ter
atitude pró-ativa, para pesquisar novas oportunidades, descobrir
novos espaços no mercado e novas formas de aplicar suas
competências na geração de resultados. Para fomentar essas
características, o sistema de ensino deve promover a atitude
empreendedora, a criatividade e a inovação, seja por disciplinas
específicas voltadas para essas competências, seja como tema
transversal ou filosofia que impregna todo o processo de
aprendizagem.

Assim, mais adequadas são as metodologias construtivistas, em que
o aluno é levado a buscar suas próprias respostas e construir
ativamente sua base de conhecimentos. A universidade é um
ambiente propício à formação empreendedora, pois o jovem pode ter
contato com diferentes áreas do conhecimento, o que fundamentará
sua formação mais abrangente e multidisciplinar.

Outro ponto fundamental diz respeito ao sistema de valores que
deverá ser destacado para as próximas gerações. Já não cabe o
incentivo de atitudes empreendedoras que visam apenas maximizar
riquezas individuais, sem preocupação com o equilíbrio ambiental ou
que desrespeitam clientes, funcionários e outros grupos sociais.

O empreendedor moderno deve entender seu papel de
transformador do meio ambiente e construtor do futuro, responsável
pela qualidade de vida de seus clientes, por meio da oferta de bons
produtos e serviços, por relações de trabalho dignas com seus
funcionários, fornecedores e demais colaboradores, e pela
preservação do meio ambiente e do equilíbrio natural. Isso implica
consciência ética como profissional, empresário e cidadão.

Assim, o jovem empreendedor deve ter a visão política para se unir
aos poderes públicos, visando à implantação de melhores condições
de trabalho e competição, especialmente em termos de política
tributária, infra-estrutura de produção, linhas de financiamento
diferenciadas, entre outros interesses de seu segmento.

O Brasil precisa gerar empreendedores interessados em promover
seu crescimento econômico e sua inserção competitiva no mercado
internacional, com tecnologia avançada, produtos inovadores e de
maior valor agregado para criar igualdade de condições no mercado
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global e melhorar a competitividade da indústria brasileira como um
todo.

Diante dessas considerações, a instituição da Semana do Jovem
Empreendedor afigura-se oportuna e meritória, pois cria oportunidade
para a discussão desses pontos e valorização da ação dos
empreendedores.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.287/2008 em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de junho de 2008.
Eros Biondini, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.408/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Central São Bento da
Sociedade de São Vicente de Paulo de João Monlevade, 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 concluivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.408/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Central São Bento da Sociedade de São Vicente de Paulo
de João Monlevade, que tem como finalidade precípua desenvolver
atividades culturais, assistenciais e de promoção humana, trabalhando
para valorizar o indivíduo e a comunidade.

Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os habitantes mais
carentes da região por meio de seus conselhos particulares,
conferências vicentinas, obras unidas e especiais.

Isto posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.
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Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.408/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.412/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Creche Escola Carinha de
Anjo, com sede 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,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.412/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Escola Carinha de Anjo, com sede no Município de
Barbacena, que tem como finalidade precípua dar educação e
assistência a crianças e adolescentes, especialmente aos mais
carentes.

Para a consecução de suas metas, promove a defesa dos direitos
de seus assistidos, em conformidade com o estabelecido na
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente,
presta assistência às suas famílias, promove atividades nas áreas da
educação, do esporte e do lazer 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 2.412/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.449/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem
por escopo instituir o Dia do Plantio de Árvores Nativas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 7/6/2008, 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 2.449/2008 tem por escopo seja instituído o Dia

do Plantio de Árvores Nativas, a ser comemorado, anualmente, no dia
27 de fevereiro, com o objetivo de conscientizar a população sobre a
importância do ecossistema mineiro e integrar às ações já existentes
em defesa de sua recuperação o esforço da sociedade civil, liderada
por órgãos estaduais, especialmente as unidades de ensino, na
promoção do plantio de árvores nativas para arborização das cidades.

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 competência legislativa
própria. À União compete legislar privativamente sobre as matérias
em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da
Constituição da República; e, aos Municípios, sobre assuntos de
interesse local, conforme preceitua o seu art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia ou dos titulares dos
Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de
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Contas, não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto,
que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração
do processo legislativo.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.449/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.596/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em epígrafe tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Arantina o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 16/10/2007, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a alienação pretendida, e ao Prefeito de
Arantina, para se pronunciar sobre o interesse do Município.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 1.596/2007 de autorizar o Poder Executivo
a doar ao Município de Arantina o imóvel constituído de terreno com
área de 2.000m² e benfeitorias, situado no Município, registrado sob o
nº 7.357, a fls. 228 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Bom Jardim de Minas.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para
alienação de 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.
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Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que
a referida área será destinada ao funcionamento da Câmara Municipal
de Arantina.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão posicionou-se
favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que o
imóvel há muito tempo não é utilizado por nenhum órgão estadual.
Entretanto, solicita a alteração da finalidade para destiná-lo a
instalação de órgãos municipais e desenvolvimento de atividades
sociais.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Arantina informa a
necessidade e importância da doação do bem, que abrigará, além da
Câmara Municipal, a Associação dos Produtores Rurais e o Salão de
Artesanato Santa Marta, o que vem ao encontro da alteração sugerida
pela Seplag. Indica, ainda, que o imóvel encontra-se registrado na
Comarca de Andrelândia.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta, no caso, está
prevista no art. 2º do projeto em questão, que estabelece o retorno do
bem ao patrimônio do doador se, no termo avençado, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

A par dessas considerações, apresentamos ao projeto de lei a
Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, para nele fazer constar
a informação relativa ao registro do imóvel, bem como alterar sua
finalidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.596/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Arantina o imóvel constituído de terreno com área de 2.000m² (dois
mil metros quadrados) e benfeitorias, situado no Município e
registrado sob o nº 7.357, a fls. 228 do Livro 3-G, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Andrelândia.

Parágrafo único - o imóvel descrito neste artigo destina-se à
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instalação de órgãos municipais e ao desenvolvimento de atividades
sociais.".

Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.609/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Comendador
Gomes 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 1.609/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Comendador Gomes imóvel constituído de terreno edificado, com área
de 720m², situado no Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem estadual, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado ao funcionamento de uma unidade de
saúde, o que vai ao encontro do anseio da coletividade e, no art. 2º,
prevê a sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, for
desvirtuada a destinação estabelecida.

Observe-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de seu art. 105,
ao estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
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autorização.
Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
não acarreta despesas para o erário e, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.609/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio

Carlos Arantes - Zé Maia.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.945/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o Projeto de Lei nº
1.945/2007 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Rio Espera o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.945/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Rio Espera uma área de
1.199m², a ser desmembrada do imóvel constituído de terreno com
área total de 10.000m², situado na Rua Vereador Pedro Lopes, Distrito
de Rio Melo, no Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, a área a
ser doada destina-se à construção de um posto de saúde, o que
beneficiará a população, especialmente a comunidade do Distrito de
Rio Melo.

A autorização legislativa de que trata a proposição em tela é exigida
pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
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balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
em especial pelo § 2º de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com autorização por meio de lei
específica.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos.
Além disso, não representa despesa para o erário nem acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

Por fim, esclarecemos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de identificar a
área a ser doada, conforme memorial descritivo, corrigir os dados
cadastrais do imóvel e promover a adequação do texto à técnica
legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.945/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Lafayette de

Andrada - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.256/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o Projeto de Lei nº
2.256/2008 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Divinópolis o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.256/2008 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o imóvel
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constituído de terreno com área de 7.600m², situado no lugar
denominado Cangalheiros, no Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, a área a
ser doada destina-se à implantação de Distrito de Base Tecnológica,
com incubadoras e pequenas empresas do gênero, em atendimento
ao interesse da comunidade.

A autorização legislativa de que trata a proposição em tela é exigida
pela Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
em especial pelo § 2º de seu art. 105, ao estabelecer que a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro só pode ser realizada com autorização por meio de lei
específica.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos.
Além disso, não representa despesa para o erário nem acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

Por fim, esclarecemos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem como finalidade a adequação
do texto à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.256/2008, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Inácio Franco -

Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.431/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo alterar as Leis nºs 13.085, de 31/12/98, 14.695, de
30/7/2003, 15.302, de 10/8/2004, 15.304, de 11/8/2004, 15.961, de
30/12/2005, e 16.190, de 22/6/2006.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a
5, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração
Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da proposta
com as emendas apresentadas pela Comissão anterior.

Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame traz adequações às leis instituidoras de

carreiras, bem como o reajuste da tabela de vencimentos e do valor
de gratificações de determinados Grupos de Atividade do Poder
Executivo. As alterações objetivam, basicamente: promover o reajuste
da Gratificação de Desempenho e Produtividade Individual - GDPI - e
da tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental; harmonizar as regras de
ingresso na carreira de Agente de Segurança Penitenciário; viabilizar
novos ingressos, bem como o desenvolvimento dos servidores da
carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, por meio da
ampliação do quantitativo de cargos; readequar as normas de
ingresso e da estrutura da carreira de Auditor Interno; atribuir melhoria
aos ocupantes de cargos das carreiras de Técnico e Analista
Fazendário de Administração e Finanças, com a ampliação do limite
do cálculo de Gratificação de Desempenho Individual - GDI - e a
criação da GDI-reserva.

De acordo com a mensagem enviada pelo Governador do Estado, a
proposta trata especialmente de ajustes necessários nas leis
instituidoras de carreiras dos diversos grupos de atividades do Poder
Executivo, promovendo, a um só tempo, a valorização do servidor
sem comprometer o equilíbrio orçamentário e financeiro.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, sugeriu alterações, por meio da apresentação das
Emendas nºs 1 a 5. Por seu lado, a Comissão de Administração
Pública afirmou que as medidas propostas visam ora a conceder
melhorias na remuneração dos servidores, ora a corrigir distorções,
adaptando a legislação que disciplina a carreira e o ingresso dos
servidores nos quadros do Estado a orientações jurisprudenciais já
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consolidadas.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que, se

aprovado, o projeto de lei acarretará aumento de despesa com
pessoal, o que requer a observância das disposições da Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000, a denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF. À luz do art. 16 da referida lei, a
criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental
que acarretem aumento de despesa devem ser acompanhados de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deve entrar em vigor e nos dois exercícios subseqüentes. Determina,
ainda, que se faz necessária a declaração do ordenador de despesa
de que o aumento tem adequações orçamentária e financeira com a
Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Com vistas a dar cumprimento à norma prevista na Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão encaminhou a esta Casa, por meio do Ofício OF/GAB-ADJ nº
11/2008, informações sobre o impacto financeiro das medidas
consignadas na proposição. De acordo com o Secretário Adjunto da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o acréscimo dos
valores à folha de pagamento do Estado está em conformidade com
os limites de despesa com pessoal estabelecidos na LRF, sendo o
impacto financeiro do reajuste salarial proposto para o cargo de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental de
R$1.327.985,28 para um exercício, e o impacto decorrente do reajuste
da GDI, de R$9.684.975,15, também para um exercício. Ressaltamos
que a criação dos 800 cargos da carreira de Agente de Segurança
Socioeducativo não gera impacto imediato nos cofres públicos,
competindo ao ordenador de despesa, quando do provimento desses,
observar as condições e os limites impostos pela LRF.

Por último, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 4 e 5,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, pois, além de
ocasionarem aumento de despesas para o Estado, fogem ao escopo
do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.431/2008, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição das
Emendas nºs 4 e 5.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Carlos

Arantes - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.022/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.022/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de
estimular a realização de projetos culturais no Estado, 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° 1.022/2007
Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de

estimular a realização de projetos culturais no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei estabelece normas de incentivo f iscal às pessoas

jurídicas que apóiem financeiramente a realização de projetos
culturais no Estado, com os seguintes objetivos:

I - contribuir para facilitar a todos os meios para o livre acesso às
fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;

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

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

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

V - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e
histórico mineiro;
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VI - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor
universal formadores e informadores de conhecimento, cultura e
memória;

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

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

apóie financeiramente projeto cultural;
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 para o empreendedor candidatar-se ao
benefício de que trata esta lei.

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

§ 1° - A dedução será efetivada a cada mês, não pod endo exceder
os seguintes limites:

I - 10% (dez por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita
bruta anual se situe entre o limite máximo de faturamento da empresa
de pequeno porte, definido na Lei Complementar Federal n° 123, de
14 de dezembro de 2006, e o montante de quatro vezes esse limite;
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II - 7% (sete por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita
bruta anual se situe entre o montante máximo permitido para as
empresas classificadas no inciso I e o valor de oito vezes o limite
máximo de faturamento da empresa de pequeno porte, definido na Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006;

III - 3% (três por cento) do valor do ICMS devido no período, até
atingir o valor total dos recursos dedutíveis, para empresa cuja receita
bruta anual seja superior ao montante máximo permitido para as
empresas classificadas no inciso II.

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

Art. 4° - A soma dos recursos do ICMS disponibiliza dos pelo Estado
para efeito do art. 3° não poderá exceder, relativa mente ao montante
da receita líquida anual do imposto, o percentual de 0,30% (zero
vírgula trinta por cento).

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

Art. 5° - O contribuinte com crédito tributário ins crito em dívida ativa
até 31 de outubro de 2007 poderá quitá-lo com desconto de 25%
(vinte e cinco por cento), desde que apóie financeiramente projeto
cultural, nos termos deste artigo.

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

I - 75% (setenta e cinco por cento) serão recolhidos por meio de
Documento de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação
sobre o pagamento de tributos estaduais;

II -25% (vinte e cinco por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte incentivador ao empreendedor cultural, por meio de
cheque nominal depositado em conta bancária de que este seja titular,
observadas, ainda, outras condições estabelecidas em regulamento.

§ 2° - Os recolhimentos de que trata o § 1° poderão , a critério da
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SEF, ser efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos
em regulamento.

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

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

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

Art. 7° - O valor dos recursos deduzidos na forma d o art. 3°, bem
como o dos recursos repassados na forma do inciso II do § 1° do art.
5°, será de, no máximo, 80% (oitenta por cento) do total dos recursos
destinados ao projeto pelo incentivador, o qual deverá integralizar o
restante a título de contrapartida, nos termos definidos em
regulamento.

Art. 8° - Poderão ser beneficiados por esta lei pro jetos culturais nas
seguintes áreas:

I - artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, ópera e congêneres;
II - audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias e congêneres;
III - artes visuais, incluindo artes plásticas, “design” artístico, “design”

de moda, fotografia, artes gráficas, filatelia e congêneres;
IV - música;
V - literatura, obras informativas, obras de referência, revistas;
VI - preservação e restauração do patrimônio material e imaterial,

inclusive folclore e artesanato;
VII - pesquisa e documentação;
VIII - centros culturais, bibliotecas, museus, arquivos e congêneres;
IX - áreas culturais integradas.
Parágrafo único - Os projetos culturais referentes às áreas de que

tratam os incisos deste artigo poderão também abranger eventos,
festivais, publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de
estudos.

Art. 9° - Somente poderão ser beneficiados pelo inc entivo fiscal
concedido por esta lei os projetos culturais que visem à exibição, à
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utilização ou à circulação públicas de bens culturais, sendo vedada a
concessão de incentivo a projeto destinado ou restrito a circuitos
privados ou coleções particulares.

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

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

§ 2° - A comissão técnica, constituída nos termos d e regulamento,
será composta por técnicos da administração estadual e por
representantes de entidades da área cultural, garantida, sempre que
possível, a participação de representantes domiciliados no interior do
Estado.

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

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

§ 5° - Será destinado a projetos de empreendedores domiciliados no
interior do Estado e que beneficiem diretamente o público e os
profissionais da área de cultura do interior o seguinte percentual do
montante total de recursos aprovados pela comissão técnica para
captação:

I - em 2008, um mínimo de 40% (quarenta por cento);
II - em 2009, um mínimo de 41% (quarenta e um por cento);
III - em 2010, um mínimo de 42% (quarenta e dois por cento);
IV - em 2011, um mínimo de 43% (quarenta e três por cento);
V - em 2012, um mínimo de 44% (quarenta e quatro por cento);
VI - a partir de 2013, um mínimo de 45% (quarenta e cinco por

cento).
Art. 11 - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a

órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera
federativa.

Parágrafo único - A vedação de que trata o “caput” não se aplica a:
I - entidade da administração pública indireta estadual que
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desenvolva atividade relacionada com a área cultural ou artística;
II - pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos criada com a

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

Art. 12 - O total de recursos destinados aos empreendedores a que
se referem os incisos do parágrafo único do art. 11 não poderá
ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) da parcela da receita do
ICMS disponibilizada anualmente pelo Estado para projetos culturais.

Parágrafo único - Do total de recursos de que trata o “caput”, pelo
menos 40% (quarenta por cento) deverão ser destinados a projetos
que beneficiem diretamente o público do interior do Estado.

Art. 13 - É vedada a utilização do incentivo fiscal previsto nesta lei
para projeto de que seja beneficiário o próprio incentivador, o
contribuinte ou o sócio de qualquer destes.

Parágrafo único - A vedação a que se refere o “caput” estende-se
aos ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e ao cônjuge
ou companheiro do incentivador, do contribuinte ou do sócio de
qualquer destes.

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

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

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

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

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

Art. 17 - As entidades representativas dos diversos segmentos da
cultura terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente
aos projetos culturais beneficiados por esta lei.
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Art. 18 - É vedada a aprovação de projeto que utilize recursos
concedidos por meio desta lei que não seja estritamente de caráter
artístico ou cultural.

Art. 19 - Fica revogada a Lei n° 12.733, de 30 de d ezembro de 1997.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto

Abramo - Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.289/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.289/2008, de autoria do Deput ado Inácio
Franco, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores do Assentamento Elza Estrela – Aspaee –, com sede no
Município de Brasilândia 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° 2.289/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

do Assentamento Elza Estrela – Aspaee –, com sede no Município de
Brasilândia de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Pequenos Produtores do Assentamento Elza Estrela – Aspaee –, com
sede no Município de Brasilândia de Minas.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Inácio

Franco - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.334/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.334/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Araxá, com sede no Município de Araxá, 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° 2.334/2008
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. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Comunitário

de Segurança Pública de Araxá, com sede no Município de Araxá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo - Vanderlei Jangrossi.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 24/6/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Walter Tosta, notificando o falecimento do Sr. Sérgio

Ferrara Filho, Vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte,
ocorrido em 22/6/2008, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios, telegrama e cartões - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 2.562 a 2.564/2008 - Requerimentos nºs 2.623 a 2.665/2008 -
Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Cultura, de Transporte, de
Administração Pública, de Segurança Pública, de Política
Agropecuária, de Saúde e de Meio Ambiente e do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos
Pimenta, Sargento Rodrigues, Getúlio Neiva, Domingos Sávio e Almir
Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 1.973/2007; encerramento da discussão; 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 - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada
- Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
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Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Nívio Geraldo Gonçalves, Presidente do Tribunal de Justiça

do Distrito Federal e dos Territórios, agradecendo os votos de
congratulações pela assunção ao cargo.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei n° 2.475/2008. (-
Anexe-se o Projeto de Lei n° 2.475/2008.)

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.396/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.396/2008.)

Do Sr. Cezar Britto, Presidente da OAB, agradecendo os votos de
congratulações formulados por meio do Requerimento nº 2.318/2008,
do Deputado Leonardo Moreira, pelo trabalho desenvolvido na
Presidência da entidade.

Do Sr. José Guilherme Jaques, Prefeito Municipal de Coronel Xavier
Chaves, declarando apoio à proposta da Federação dos Circuitos
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Turísticos do Estado de Minas Gerais - Fecitur-MG -, apresentada
pelo Deputado Fábio Avelar em forma de emenda ao Projeto de Lei nº
637/2007, em tramitação nesta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
637/2007.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil de
Minas Gerais, agradecendo os votos de congratulações formulados
por meio do Requerimento nº 2.321/2008, do Deputado Leonardo
Moreira, por seu desempenho à frente da instituição.

Da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam,
agradecendo os votos de congratulações formulados por meio do
Requerimento nº 2.385/2008, do Deputado Leonardo Moreira, por seu
desempenho à frente da instituição.

Do Sr. Oliveira Santiago Maciel, Chefe do Detran-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 2.251/2008, da Comissão
de Direitos Humanos.

Da Sra. Isabel Pereira de Souza, Diretora-Presidente da Prodemge,
agradecendo voto de congratulações com a sua pessoa, manifestado
por meio do Requerimento nº 2.366/2008, do Deputado Leonardo
Moreira.

Da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg,
encaminhando informações referentes à solicitação constante no
Requerimento nº 1.683/2007, da Comissão de Educação.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, em
atenção ao Ofício nº 1.028/2008/SGM, encaminhando parecer da
Secretaria de Planejamento referente ao Projeto de Lei nº 2.321/2008.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.321/2008.)

Do Sr. Matias Bakir Faria, Presidente do Sindifisco-MG, fazendo
solicitações concernentes à carreira dos servidores da Secretaria de
Fazenda. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Emerson Tardieu de Aguiar Pereira Júnior, Presidente da
Fumec, em atenção ao Ofício nº 1.368/2008/SGM, prestando
esclarecimentos concernentes a essa Fundação. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

Da Sra. Carla Rafaela Arthemalle, Gerente do PAB-TCE da Caixa
Econômica Federal (6), informando sobre a prorrogação do prazo de
vigência dos contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização
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Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Conselho de
Administração do Bradesco, encaminhando exemplar dos “Relatórios
Anual e de Sustentabilidade do Banco Bradesco S.A.” relativos ao
exercício de 2007. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. João de Deus P. de Macedo, Diretor de Planejamento
Executivo da Oi, encaminhando informações referentes à execução de
metas de universalização estabelecidas para a telefonia fixa pelo
Decreto nº 4.769, de 2003, alterado pelo Decreto nº 6.424, de 2008. (-
À Comissão de Transporte.)

TELEGRAMA
Do Sr. Florian Madruga, Chefe de Gabinete da Presidência do

Senado Federal, acusando o recebimento de ofício em que se
manifesta apoio ao Projeto de Lei Federal nº 2.747/2008.

CARTÕES
Do Sr. Wanderley Ávila, Conselheiro do Tribunal de Contas,

encaminhando exemplar da “Revista do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais”.

Do Sr. Ayres Mascarenhas, Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - Jucemg -, encaminhando relatório relativo
às atividades desse órgão no ano de 2007. (- À Comissão de
Turismo.)

Do Sr. Walter Bernardes de Castro, Presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais - Sinduscon -
, agradecendo voto de congratulações por sua reeleição para esse
cargo, o qual foi formulado por esta Casa a partir de requerimento do
Deputado Leonardo Moreira.

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 2.562/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Uberaba -
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ASU - com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Surdos de Uberaba – ASU -, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2008.
Hely Tarqüínio
Justificação: A Associação dos Surdos de Uberaba é entidade civil

sem fins lucrativos, fundada em 12/5/81.
Presta assistência a 420 associados e desenvolve projetos

destinados à inserção do deficiente auditivo no mercado de trabalho,
ministrando cursos de Língua Brasileira de Sinais - Libras -, inclusive
para as famílias dos assistidos. Oferece curso supletivo, em parceria
com o Centro de Educação Cesec, terapias de apoio, além de
atividades esportivas e sociais.

A entidade funciona há mais de um ano, e seus Diretores são
pessoas idôneas, que não auferem lucros nem recebem remuneração
pelo exercício dos cargos, como atesta a Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social de Uberaba e como vem expresso no
art. 35 do estatuto da instituição.

Em caso de dissolução , os bens de seu patrimônio serão
destinados a entidades congêneres (art. 36, § 1º, do estatuto).

Atendidos, pois , os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98, peço
aos meus pares a aprovação do 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 2.563/2008
Acrescenta dispositivo ao art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro

de 1989, que altera dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, e da Lei nº 9.758, de 10 de fevereiro de 1989.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso I do art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de

1989, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “c”, ficando o
artigo acrescido do seguinte § 2º e o seu parágrafo único
transformado em § 1º:
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“Art. 4º - (...)
c) em imóvel onde resida pessoa portadora de deficiência nos

termos da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000;
(...)
§ 2º - O benefício previsto neste artigo será transferido ao

beneficiário mediante redução do valor da prestação do serviço no
montante correspondente ao imposto dispensado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem por objetivo

conceder isenção de ICMS incidente sobre as contas de energia
elétrica das residências de portadores de deficiência física, visual,
auditiva ou mental. A medida proposta, ao reduzir os gastos nessas
residências, beneficiará não apenas o deficiente, como também toda a
sua família, que muitas vezes tem que arcar com expressivas
despesas adicionais para atender às necessidades especiais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.564/2008
Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIX:
“Art. 3º - (...)
XIX - veículo de motorista profissional autônomo que o utilize

exclusivamente para a atividade de transporte escolar;”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem por finalidade
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conceder às pessoas que exercem a atividade de transporte escolar a
isenção do pagamento do IPVA, medida que certamente incrementará
o setor.

Não podemos olvidar que o moderno direito tributário não se
destina, exclusivamente, à obtenção de recursos, ou seja, não está
restrito ao seu caráter fiscal, compreendendo, atualmente, uma
tributação com finalidades amplas, extrafiscais.

Ressaltamos que o projeto acarretará melhorias na prestação do
serviço de transporte escolar, uma vez que os proprietários dos
veículos poderão investir na renovação e ampliação da frota e que
será concedida a muitos a oportunidade de iniciar uma profissão ou
um emprego.

- 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 2.623/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Copasa por ter sido
agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo
Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.624/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Solution Informática
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.625/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Podium Apart Hotel
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.626/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Gráfica e Editora Bom Pastor
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.627/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Comercial de
Automóveis Pimenta - Capi - por ter sido agraciada com o Prêmio Top
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Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do
Sul”, de Varginha.

Nº 2.628/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Pão de Açúcar
Panificadora e Confeitaria por ter sido agraciada com o Prêmio Top
Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do
Sul”, de Varginha. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.629/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Laboratório Hospitalar Frota
por ter sido agraciado com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 2.630/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Auto Escola Eclipse por ter
sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna
Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.631/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Stop Car -
Financiamento por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial
2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de
Varginha. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.632/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Metro Clínica
Especializada em Medicina do Trabalho Ocupacional por ter sido
agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo
Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 2.633/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Infantil Pimentinha
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 2.634/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Jú Tolentino Fotos
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.
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Nº 2.635/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Cooper Standard
Automotive Brasil Sealing por ter sido agraciada com o Prêmio Top
Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do
Sul”, de Varginha. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.636/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Rádio Varguarda
FM por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008,
concedido pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de
Varginha. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.637/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Unidas Rent a Car
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008, concedido
pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.638/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Design Decorações
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008, concedido
pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.639/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Pik Nik Presentes
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.640/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa En Theos
Consultoria e Treinamento em RH por ter sido agraciada com o
Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal
“Correio do Sul”, de Varginha. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.641/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Gerdau Açominas
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.642/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Móveis Lago &
Ducca por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008
pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.
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Nº 2.643/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Princesa do Sul
Comércio de Ferro e Aço por ter sido agraciada com o Prêmio Top
Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do
Sul”, de Varginha.

Nº 2.644/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Loteria Centenário
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.645/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Cantina Romana de
Varginha por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008
pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.646/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Drogalíder por ter
sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna
Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (- À Comissão
de Saúde.)

Nº 2.647/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Estrutelas Indústria
& Comércio por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial
2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de
Varginha.

Nº 2.648/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Calhas Minas por
ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna
Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (- Distribuídos
à Comissão de Turismo.)

Nº 2.649/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Gral e Pistilo
Farmácia de Manipulação por ter sido agraciada com o Prêmio Top
Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do
Sul”, de Varginha. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 2.650/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Cris Calçados por
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ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna
Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.651/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Ótica Fioravanti por
ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna
Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.652/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Troty Confecções
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.653/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Gripp
Administradora e Corretora de por ter sido agraciada com o Prêmio
Top Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio
do Sul”, de Varginha.

Nº 2.654/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa JBG Turbo Diesel
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.655/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Imobiliária Samar
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.656/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Centro de Integração
Empresa Escola de MG - CIEE-MG - por ter sido agraciado com o
Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal
“Correio do Sul”, de Varginha. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.657/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Supra Forte AL
Veículos e Peças por ter sido agraciada com o Prêmio Top
Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do
Sul”, de Varginha.

Nº 2.658/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Auto Mecânica
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Sem Nome por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial
2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de
Varginha.

Nº 2.659/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Banco do Brasil - Geral por
ter sido agraciado com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna
Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha.

Nº 2.660/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Televga Telecom
por ter sido agraciada com o Prêmio Top Empresarial 2008 pela
Coluna Alfredo Júnior, do jornal “Correio do Sul”, de Varginha. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 2.661/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o jornalista Alfredo Júnior, do
jornal “Correio do Sul”, de Varginha, pelo sucesso do Prêmio Top
Empresarial 2008. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.662/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a empresa Comércio de
Materiais de Construção Nova Aliança por ter sido agraciada com o
Prêmio Top Empresarial 2008 pela Coluna Alfredo Júnior, do jornal
“Correio do Sul”, de Varginha. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 2.663/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB - por seu 20º aniversário de fundação.
(- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 2.664/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Rádio Estância de
Jacutinga por seu 25º aniversário de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 2.665/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pedido de
providências relativas a conflitos ocorridos entre a comunidade do
Bairro Salgado Filho e policiais militares responsáveis pelo
patrulhamento dessa localidade, de acordo com os fatos relatados a
esta Comissão em 12/6/2008 e conforme consta nas notas
taquigráficas. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Transporte, de Administração Pública, de Segurança
Pública, de Política Agropecuária, de Saúde e de Meio Ambiente e do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente Deputado Doutor

Viana, Deputados e Deputadas presentes, imprensa, povo mineiro,
quero, nesta oportunidade, congratular-me com o governo Aécio
Neves, principalmente com a Coordenadoria de Defesa Civil de Minas
Gerais, que está fazendo um trabalho muito bom em companhia de
outros órgãos do governo - Cemig, Ruralminas, Copasa, Igam -, em
relação às medidas que estão sendo tomadas para este ano de 2008,
para tentarmos atenuar e amenizar os efeitos da seca que estamos
vivendo na região Norte de Minas e em parte da região do
Jequitinhonha. No ano passado, vivemos dias terríveis. A região Norte
de Minas viveu oito meses sem chuva, um longo período de estiagem,
talvez a seca mais prolongada que tivemos nos últimos 50 anos.
Neste ano sabemos que vamos novamente conviver com a seca.
Essa é uma certeza que temos na nossa região. Chove muito em
determinados períodos, e depois passamos seis, sete, oito meses
sem nenhuma gota de água. Neste ano a situação se agrava porque
vamos conviver com a seca de 2008 e com os efeitos da seca de
2007.

O governo do Estado, não querendo passar pelo que passou no ano
de 2007, quando algumas medidas de emergência foram tomadas,
mobiliza-se e passa às mãos da Coordenadoria de Defesa Civil -
Cedec -, dirigida por nosso Ten.-Cel. Lucas, que coordenará todos
esses órgãos, a incumbência e a responsabilidade de trabalhar na
região com os Prefeitos, com as lideranças, com os órgãos não
governamentais, a fim de passarmos por esse período com mais
tranqüilidade ou menos sofrimento. Tenho em mão uma das primeiras
medidas efetivas que estão sendo tomadas por essa Coordenadoria.



1480

Parte exatamente da Cemig, um dos órgãos que infelizmente menos
contribuiu, no ano passado, para que pudéssemos amenizar os efeitos
da seca.

Neste ano, por intermédio do Presidente da Cemig, Djalma Morais,
do Dr. Fernando Schuffner e de várias outras pessoas, temos já
algumas medidas concretas fundamentais para a nossa região. A
Cemig, por determinação do Governador Aécio Neves, está
estabelecendo investimentos de R$6.670.000,00, para que possamos
levar energia elétrica a 907 poços artesianos na região do Norte de
Minas. Às vezes o poço artesiano é perfurado com recursos do
governo do Estado ou do governo federal, por meio da Codevasf ou
do DNOCS, mas a energia fica distante, muitas vezes, 100m, 300m ou
500m. É aquela pontinha de energia que falta. A população fica
indignada, e com razão, em saber que foi perfurado um poço
artesiano, que há água de boa qualidade no subsolo, mas não pode
extraí-la por falta de energia. Então o Governador Aécio Neves, em
boa hora, como sempre conhecedor dos problemas da região,
determina à Cemig que faça, de imediato, até o final desse primeiro
semestre, julho ou agosto, investimentos no valor de R$6.670.000,00,
para levar eletrificação a esses poços artesianos. Há aqui todas as
cidades, cujos poços foram cadastrados pela Emater. Estamos na
expectativa de eletrificar esses 907 poços.

Destaco a participação da bancada de Deputados do Norte de
Minas. Vejo aqui, em Plenário, a companheira Ana Maria Resende,
uma guerreira, uma companheira de primeira linha na luta para trazer
essas medidas emergenciais. Aliás, a nossa bancada tem-se reunido
sistematicamente todas as terças-feiras, na Assembléia de Minas, no
23º andar. Nessas reuniões, que se iniciam às 11 horas e vão até as
14 horas, temos a oportunidade de convidar participantes e
autoridades do governo do Estado. Questionamos, com muita ênfase,
com muita força, dialogamos e insistimos para que as medidas
venham ao encontro da nossa região. A nossa bancada tem sido
exemplar nesse ponto. Não temos divergências ideológicas, porque a
nossa ideologia é o Norte de Minas. Podemos até ter alguma
divergência política, o que é natural, pois a bancada é composta de
vários partidos, mas, quando se fala na defesa do Norte de Minas - a
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bancada é composta por oito Deputados -, falamos uma só voz,
unimos nossas forças, que se unem à do Governador Aécio Neves, à
de Secretários importantes, como o Marcus Pestana, e à da
Secretária de Educação, à do Presidente da Copasa e, agora, à do
Presidente da Cemig, para fazermos esse trabalho com outras
personalidades importantes, como Danilo de Castro e tantas outras.

Comunico que, como resultado desse importante esforço, temos um
efetivo envolvimento da Cemig, que também está atendendo às
reivindicações da bancada, facilitando o acesso dos produtores rurais
e dos microprodutores aos equipamentos, de modo que possam
adquiri-los, além de fazer uso do benefício da energia noturna, que é
70% mais barata que o preço normal, o que beneficiará projetos
produtivos e de irrigação.

Há outra grande vitória que queremos comemorar. A Cemig
beneficiará os pequenos produtores, os pequenos consumidores.
Haverá, para estes, queda substancial do preço da energia. Essas
pessoas, que hoje pagam a tarifa de energia cheia, também pagarão
tarifa mais amena, subsidiada. Com isso, muitos produtores rurais e
microprodutores serão beneficiados.

Fico mais tranqüilo ao saber dessas medidas. Pena que não
possamos interferir nas ações do tempo, do clima. Teremos seca,
passaremos por dificuldades. Haverá perda da safra agrícola e morte
de animais. No ano passado morreram milhares de cabeças de gado
do rebanho do Norte de Minas. Passaremos por essa seca, mas
ficamos mais tranqüilos diante de parcerias dessa natureza. Além
disso, sabemos que nosso Governador tem visão múltipla, total, que
nos interessa é que é importante para todos nós.

Pena não poder dizer o mesmo do governo federal, que procuramos
em Brasília por várias vezes para pedir o refinanciamento da dívida
dos produtores rurais, o envolvimento do governo federal na liberação
de recursos, a boa-vontade do Vice-Presidente José Alencar, que nos
chamou várias vezes, que foi duro com Ministros, como os da
Integração Nacional e da Fazenda. Em Brasília, infelizmente, as
coisas não estão tão bem e tão ágeis como em Minas Gerais. Estão
aqui os resultados do esforço muito grande de nossa turma.

Quero comunicar que o governo Aécio, por meio da Secretaria
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Especial Extraordinária para o Norte de Minas e por intermédio da
nossa companheira e amiga Deputada Elbe Brandão, amanhã, às
15h30min, no Palácio da Liberdade, fará o anúncio da segunda etapa
do Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR. Muitos serão os
benefícios, há muito dinheiro envolvido. Os recursos estão sendo
repassados diretamente às associações comunitárias, às associações
que fazem um projeto produtivo, um projeto para levar água aos locais
que dela precisam, um projeto para construção de uma fábrica de
farinha, um projeto de um pequeno laticínio, um projeto para aquisição
de um trator agrícola ou para implementos. Centenas de associações
da nossa região, do Jequitinhonha e do Mucuri, serão beneficiadas
pela segunda etapa do PCPR. Agradecemos ao Governador e à
Deputada Elbe Brandão o envolvimento dizendo o quanto são
importantes programas dessa natureza para o Norte de Minas.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Muito obrigada,
Deputado Carlos Pimenta. Quero fazer minhas as suas palavras.
Deixo registrado que a união da nossa bancada em torno do Norte de
Minas visa transformar nossa política em macropolítica. Hoje
trabalhamos unidos para transformar a nossa região. Antes
trabalhávamos para conseguir os votos necessários para nossa
eleição. Hoje, mais que o compromisso da nossa eleição, temos o
compromisso de levar progresso para nossa região. Estradas estão
sendo pavimentadas, a saúde está transformando o Norte de Minas.

Estamos vendo com alegria, Deputado Carlos Pimenta, que, graças
ao nosso trabalho - independentemente da cor partidária a que V.
Exa. se referiu - e ao trabalho do Governador Aécio Neves, a nossa
região conhece agora a possibilidade do progresso. O nosso povo
está começando a conhecer o que é realmente um governo que o
respeita. Queremos continuar dessa maneira, unidos, porque tenho a
certeza que todos continuaremos tendo compromisso com o nosso
povo, independentemente de que lado da cidade estaremos. Se
Montes Claros estiver em ala diferente, não tem importância. O
importante é que Montes Claros é o nosso objetivo, Montes Claros é a
nossa paixão, em Montes Claros está a nossa família, em Montes
Claros está realmente a nossa realização.

Deputado Carlos Pimenta, queria terminar dizendo que gostaria de
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não apenas convidar, mas convocar os Deputados votados no
Jequitinhonha para se aliarem a nós, para nos darem mais força,
porque a grande verdade é que estamos trabalhando unidos. E tudo o
que conseguimos é dividido com o Jequitinhonha. Então precisamos
que os Deputados dessa região se unam a nós para aumentar a
nossa força e fazer jus aos benefícios que nós, do Norte de Minas,
estamos conseguindo para eles também. Muito obrigada.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa. É claro
que esta união é importante. O Jequitinhonha é nossa região co-irmã.
Muitos de nós, votados no Norte de Minas, também somos votados
nessa região pela qual tenho um apreço muito grande. Sou majoritário
em vários Municípios. Quando nos referimos ao Norte, é claro que
estamos defendendo muito essa região que precisa de apoio.

Para terminar, Sr. Presidente, ontem celebramos um convênio na
área de saúde. Quero cumprimentar o companheiro Deputado
Estadual Marcus Pestana, que não tem medido esforços para nos
ajudar. É um grande Secretario, grande companheiro e talvez um dos
melhores Secretários de Saúde deste país. Ele deveria estar no
Ministério e estará com o Aécio na Presidência da República, se Deus
quiser. Também celebramos ontem o convênio do transporte solidário
na região. Todas as cidades terão ônibus novos, com toda a
segurança e o conforto para transportar os nossos pacientes. O Norte
de Minas está sendo a região pioneira no Programa Urgência e
Emergência, o maior do País. Tal Programa será modelo para todas
as regiões de Minas e do Brasil. A semente está plantada no Norte de
Minas. Montes Claros será a cidade-sede. Daremos uma
demonstração da força do Norte, principalmente contando com
amigos como o Governador e o Secretário Marcus Pestana, que está
nos atendendo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia, o
assunto que nos traz à tribuna nesta tarde vem sendo muito
comentado, principalmente pela grande mídia mineira, e se refere ao
que acontece com o trânsito na cidade de Belo Horizonte, na qual os
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cidadãos, em especial os proprietários e condutores de veículos,
estão assistindo a uma covardia, a um ato, diria, de violência contra o
seu bolso.

A chamada empresa BHTRANS tem voracidade para obter lucros na
aplicação de multas para os condutores de veículos aqui, na cidade
de Belo Horizonte.

E, obviamente, há aqueles que vêm do interior fazer uma visita à
Capital, por qualquer motivo, seja a trabalho, seja a turismo, e têm
sofrido esses rigores. Os rigores, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, estão indo além do que permite a lei.

Já existe uma ação proposta pelo Ministério Público Estadual, para a
suspensão da competência da chamada BHTRANS em aplicar multas,
uma vez que a empresa tem, na sua constituição, no seu estatuto, o
formato de uma empresa de economia mista. Segundo o Código Civil,
uma empresa de economia mista tem também, como objetivo, a
obtenção de lucro. Isso está muito claro. Portanto não há como
transferir o poder de polícia, de fiscalizar e de autuar, ainda que seja
na área de trânsito, a uma empresa que vise ao lucro. Aliás, isso ficou
claro em uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público, em
Belo Horizonte, a quem queremos cumprimentar pela iniciativa. Não
podemos permitir que uma empresa de economia mista, uma empresa
que vise ao lucro possa ter o chamado poder de polícia, o poder de
fiscalizar. Mas é justamente isso que acontece em Belo Horizonte,
com a chamada indústria da multa, a qual, Sr. Presidente, está sendo
questionada pelo Ministério Público.

Aliás, trouxe aqui várias matérias que falam sobre isso. São
matérias que foram publicadas no jornal “O Tempo” do dia 6 de junho
deste ano. E o Ministério Público, por querer barrar o poder de multar
da BHTRANS, propôs essa ação civil pública. Ele está tentando frear
a voracidade da BHTRANS. Uma outra matéria, também do jornal “O
Tempo”, do dia seguinte, do dia 7 de junho, diz que a BHTRANS pode
ter de devolver R$213.000.000,00 de multas que foram aplicadas,
volto a insistir, indevidamente e de forma arbitrária. Da mesma forma
estampou o editorial do jornal “Estado de Minas”, do dia 7 de junho,
que trouxe, no seu conteúdo, uma matéria alertando para aquilo que
já havíamos denunciado há cerca de três anos, que é a chamada
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indústria das multas. Essa indústria das multas, Sr. Presidente, ficou
constatada por uma denúncia feita por um servidor da própria
BHTRANS. O Sr. Fernando Pimentel, Prefeito da nossa cidade, tem
ditado o ritmo de como a BHTRANS vai fazer para obter lucro, que é
um dos objetivos dessa empresa. No jornal “O Tempo” do dia 5 de
junho, está publicado que os fiscais da BHTRANS têm cota mínima de
multa no rotativo e em outros. Portanto existe uma série de matérias
que faz com que tenhamos a plena convicção de que hoje o Sr.
Fernando Pimentel, Prefeito de Belo Horizonte, tem-se utilizado da
empresa BHTRANS para punir, de forma excessiva, indevida e ilegal,
com o objetivo de arrecadar fundos. Uma outra matéria do jornal “O
Tempo”, do dia 10 de junho, diz que só 7% dos que recorrem de
multas em BH têm sucesso. Ocorre que o fiscal de trânsito da
BHTRANS aplica a multa, e a Jari é composta por integrantes da
própria BHTRANS. É um absurdo o que está acontecendo.

Volto a repetir que, há cerca de três ou quatro anos,
desencadeamos, nesta Casa, uma campanha contrária à indústria das
multas. Sr. Prefeito, Fernando Pimentel, o cidadão de Belo Horizonte
já não agüenta mais tanta voracidade dos fiscais da BHTRANS em
multar os seus veículos de forma indevida. Quero parabenizar o
Promotor Leonardo Barbabella, que moveu essa ação civil pública. O
Promotor, que atua no Município de Belo Horizonte, entrou com essa
ação para mostrar, no Poder Judiciário, que a BHTRANS não tem
competência legal, constitucional, infraconstitucional e do ponto de
vista da lei municipal para aplicar multa de trânsito.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, cumprimento-o por trazer esse assunto tão importante.
Estamos iniciando o debate nesta Casa e temos de unir nossas forças
para barrar essa arbitrariedade. Não podemos admitir, em hipótese
alguma, que esse processo de multas em Belo Horizonte seja
transformado na indústria das multas. Há essa ação no Ministério
Público, e também realizaremos uma audiência pública para tratar
desse assunto amanhã. Registro a participação de uma importante
entidade, o Instituto Nacional de Defesa do Contribuinte, e
cumprimento o seu Presidente, Joel Moreira, que vem fazendo um
trabalho muito grande para barrar essa arbitrariedade. Deputado
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Sargento Rodrigues, estaremos ao seu lado nessa luta para que
ações dessa natureza não ocorram em nossa Capital. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Obrigado. Então, o Promotor
Leonardo Barbabella ingressou com essa ação civil pública com dois
objetivos. Primeiro, para demonstrar a incompetência da BHTRANS
de ter o poder de polícia e multar as pessoas na cidade de Belo
Horizonte. Segundo, para obter a devolução do dinheiro das multas
que o contribuinte tem pago em virtude da ação dos fiscais da
BHTRANS. Portanto, a meu ver, todas as multas aplicadas pela
BHTRANS são ato nulo de direito. Uma vez que a empresa não tem
competência legal para aplicar a multa de trânsito, todos os demais
atos praticados por ela são ilegais.

Cumprimento o Promotor Leonardo Barbabella, e esperamos contar
com ele, já que nosso Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte, Deputado Délio Malheiros, já marcou, a
requerimento de sua autoria e deste Deputado, uma audiência pública
para o dia 26 de junho, na qual a BHTRANS deverá vir prestar
esclarecimentos. Essa é uma relação de defesa do consumidor, pois o
cidadão está usando a via pública e, em contrapartida, está sendo
autuado de maneira exagerada, sofrendo com a chamada indústria da
multa.

Sr. Presidente, aproveito para mostrar a V. Exa. e à TV Assembléia
este cartaz da campanha que estamos desenvolvendo: “Pare a
Indústria das Multas!”. Estamos fazendo esta campanha em Belo
Horizonte, mas, pasmem, o Sr. Fernando Pimentel, Prefeito da nossa
cidade, preocupado com os “outdoors” que estamos espalhando,
determinou à regional da Prefeitura que impusesse fiscalização muito
maior às empresas de “outdoors”, pressionando-as e coagindo-as
para não permitir a publicidade dessa campanha que iniciamos pela
Capital. Portanto, Sr. Fernando Pimentel, Prefeito de Belo Horizonte,
se V. Exa. não teve competência para coordenar a BHTRANS e fazer
com que houvesse uma fiscalização séria, equilibrada e razoável,
também não pode permitir que o outro braço da Prefeitura venha
fiscalizar empresas de “outdoor” que colocam nas ruas essa
publicidade para que haja um freio ou um fim na chamada indústria
das multas.
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É uma vergonha que, numa cidade como Belo Horizonte, fiscais da
BHTRANS ganhem folga por autuar cada vez mais. Não sou eu, o
Deputado Sargento Rodrigues, que faço essa denúncia, mas os
próprios fiscais da BHTRANS, que gravaram, numa reunião entre eles
- os gerentes e os coordenadores -, a fala de um dos gerentes
segundo a qual a orientação era que os fiscais multassem cada vez
mais, para obterem folga.

Tenho muita tranqüilidade para dizer isso, Presidente, porque,
quando veio à tona o mesmo assunto envolvendo policiais militares da
cidade de Ribeirão das Neves, realizamos aqui duas audiências
públicas, com a presença dos responsáveis, e cobramos rigor da
Polícia Militar para que isso não mais acontecesse. Não podemos
permitir que o Prefeito Fernando Pimentel utilize a BHTRANS para
impor multas pesadas, abusivas e exageradas ao contribuinte, ao
cidadão que transita com seu veículo em Belo Horizonte. É uma
vergonha, uma falta de respeito para com o cidadão belo-horizontino.
E fico muito à vontade para tratar desse assunto, porque, no início da
minha carreira na Polícia Militar, em 1984, servia no Batalhão de
Polícia de Trânsito, onde tive a oportunidade de, como Soldado desse
Batalhão, fiscalizar e coordenar o trânsito em Belo Horizonte e de
aplicar multas. A população mineira, especialmente a de Belo
Horizonte, deve ter uma saudade imensa dos policiais do Batalhão de
Trânsito, que, além da competência legal para aplicar as multas,
agiam com bom-senso e equilíbrio. Considerava-se também aquilo
que está previsto no art. 37 da Constituição da República e de que
nenhum administrador público, seja quem for, mesmo o Sr. Prefeito
Fernando Pimentel, pode arredar o pé: o primeiro princípio pelo qual a
administração pública será dirigida e norteada é a legalidade - e a
BHTRANS não tem legalidade para aplicar multas; o segundo
princípio é a impessoalidade dos seus agentes, o que não está
ocorrendo; e o terceiro é a moralidade pública. Portanto, deixo aqui o
meu repúdio à direção da BHTRANS e ao Sr. Prefeito Fernando
Pimentel, que tem utilizado essa empresa de economia mista, que
visa ao lucro, para multar, exagerada, ilegal e irresponsavelmente, os
condutores de veículos em Belo Horizonte.

Finalizando, quero dizer que, na Comissão de Defesa do
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Consumidor e do Contribuinte, presidida pelo ilustre Deputado Délio
Malheiros, realizaremos amanhã uma audiência pública para tratar
desse abuso, da indústria de multas que foi implantada nesta cidade
pelo Sr. Fernando Pimentel, Prefeito de Belo Horizonte. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Doutor Viana,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
nossa presença nesta tribuna é para registrar a alegria que tivemos na
segunda-feira com a inauguração de presídio com 298 celas em
Teófilo Otôni.

Também queremos lamentar novamente os fatos ocorridos na última
sexta-feira, quando a Polícia Federal cercou a Prefeitura de nossa
cidade, à procura de todos os documentos referentes a licitações e
concorrências públicas, colocando nossa cidade, entre 199 Municípios
em todo o País, em uma evidência que não desejávamos.

Em verdade, sempre torcemos para que nossa cidade aparecesse
bem no cenário mineiro e no nacional, portanto, não ficamos alegres
por ela ter aparecido no noticiário policial. Para nós, políticos, ao longo
de todo esse tempo - 30 anos de carreira política -, isso pesa de forma
negativa e obriga-nos a fazer pronunciamentos, um atrás do outro,
tentando justificar para a população de Minas Gerais que o povo de
Teófilo Otôni não merece o que está acontecendo lá. É mais
lamentável ainda quando se sabe que mudanças são difíceis.
Estamos procurando orientar nossa população para ter, nas próximas
eleições, um cuidado maior com a escolha do seu Prefeito ou da sua
Prefeita.

O PMDB tem procurado organizar-se nesse aspecto. Temos vários
pré-candidatos no nosso grupo partidário, com 12 partidos já
consolidados e dois em acerto, para que possamos contribuir, de
forma bastante forte, para o ressurgimento de uma cidade que
praticamente se esvaziou ao longo desses três anos e seis meses.
Algumas poucas obras aqui e ali, e as maiores delas sob suspeita
tanto do Tribunal de Contas do Estado como da Controladoria-Geral
da União - e agora da Polícia Federal. É a primeira vez que esses três
eventos acontecem na nossa terra, e temos de nos lamentar
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exaustivamente e falar que o nosso povo, a nossa gente, não tem
culpa. A nossa cidade não merece estar exposta ao ridículo de
aparecer, de forma tão gritante, nas páginas policiais.

Isso é triste demais para a minha Teófilo Otôni, especialmente pela
história que tem, criada por um dos maiores idealistas da história do
País, o protomártir da república, já que temos o protomártir da
independência. O homem que pegou em armas para lutar em defesa
da república foi preso em Santa Luzia, pelo Duque de Caxias, e nunca
beijou a mão do Imperador, como era hábito dos Deputados e
Senadores da época.

Estes três exemplos são muitos tristes: a Controladoria-Geral da
União investigando a Prefeitura; o Tribunal de Contas cancelando
suas licitações; e, agora, a Polícia Federal cercando a Prefeitura e
prendendo o Secretário de Planejamento, homem forte da Prefeita.

Com muita alegria, concedo aparte ao Deputado Luiz Tadeu Leite,
meu coirmão daquela região pobre de Minas.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
estou acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Exa., com
seu usual brilhantismo, também para parabenizá-lo pela assunção
como candidato a Prefeito, novamente, na cidade de Teófilo Otôni.
Tenho certeza de que, mercê de sua competência e de sua
consideração para com a população daquela cidade, V. Exa. será,
mais uma vez, eleito e governará seu povo.

Estamos irmanados no sofrimento, porque também Montes Claros,
tal e qual Teófilo Otôni, teve a presença da Polícia Federal e de sua
Operação “João-de-Barro”, que chegou à cidade na última sexta-feira.
O Prefeito Athos Avelino Pereira foi retido na Prefeitura durante todo o
dia, e buscaram documentos para comprovação de irregularidades
cujos indícios já foram levantados. Isso é lamentável, porque nunca
antes, na história de Montes Claros - fui Prefeito da cidade duas vezes
e posso afiançar isso -, a Polícia Federal chegou ocupando o Paço
Municipal, indo à contabilidade, no setor de licitação, buscando
documentos, como fez agora, de maneira clara e aberta, para que
todo o Brasil saiba que, em Montes Claros, as coisas não são tão
honestas como dito na propaganda oficial.

De maneira que quero também partilhar do sofrimento e da dor de V.
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Exa., porque nós, que gostamos de nossas cidades, não queremos
que elas sejam alvo desse tipo de investigação. A propaganda que
queremos de Montes Claros, e que V. Exa. quer de Teófilo Otôni, é
positiva, altaneira, à altura do que representam as tradições das
nossas cidades. Infelizmente, estar nas páginas policiais não é o que
desejamos das nossas cidades. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Luiz Tadeu Leite, obrigado.
Fui Prefeito, com V. Exa., inicialmente, de 1983 a 1988. Realizamos
juntos um grande trabalho. De dois em dois meses, reuníamo-nos nas
cidades-pólo para discutirmos as soluções comuns. Lembro-me muito
bem, Tadeu, do grande volume de obras e do brilhante trabalho que
V. Exa. realizou naquela época em Montes Claros. Conhecemos os
companheiros que tanto se dedicaram, puseram todo o seu espírito
cívico a serviço da comunidade e trabalhavam 12, 14 e 16 horas por
dia - sábado, domingo, feriado e dia santo -, dando duro para ver
resultados numa região pobre, com baixa receita, e tentando realizar o
maior número de obras. De repente, entramos nessa situação de as
nossas cidades serem espezinhadas e expostas nas páginas policiais
da maneira mais negativa possível. Isso me entristece como teófilo-
otonense, ex-Prefeito e Deputado majoritário do Município, assim
como V. Exa. Sei que isso cria na população uma situação de
vexame, abaixa o nosso astral e faz com que o nosso povo acredite
menos nas possibilidades de crescimento de nossas cidades. Assim
como V. Exa., Deputado Luiz Tadeu Leite, que representa Montes
Claros e foi o mais votado dessa cidade, é bom que nós, que
representamos as nossas cidades, tentemos pedir desculpas aqui ao
povo de Minas Gerais por essa imagem ruim que nossas cidades
tiveram ao longo desta semana, explicando-lhe que não é culpa nossa
nem daqueles que trabalharam no passado, dos 29 Prefeitos que
passaram pela estrutura administrativa de Teófilo Otôni e dos 30 ou
40 que passaram pela administração de Montes Claros. Nunca
nenhum deles se envolveu nesse tipo de atividade para possibilitar
que a Controladoria-Geral da União investigue, que o Tribunal de
Contas do Estado cancele licitações por mau uso do dinheiro público;
e falando especialmente da bondade do Presidente Lula, que tenta
prestigiar-nos jogando recursos nas nossas cidades, os quais, aliás,
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são perdidos pela incompetência. E ainda caímos no problema de a
Polícia Federal apanhar computadores e documentos, interditar e
fechar as portas da Prefeitura.

Deputado Délio Malheiros, estamos passando por uma situação de
vexame. Sinto-me envergonhado pelo que ocorreu na minha cidade.
Concedo a V. Exa. um aparte, pois sei que enobrecerá a minha fala.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
V. Exa. tem razões de sobra para sentir-se envergonhado. Todavia, é
preciso que se investigue Belo Horizonte também. Darei a V. Exa. um
exemplo concreto do que ocorreu. No dia da visita do Sr. Presidente
da República à Vila São José para investigar e acompanhar as obras
do PAC, a Prefeitura de Belo Horizonte gastou, sem licitação,
R$206.700,00 com uma empresa de eventos para recebê-lo. No
mesmo dia, o Presidente da República esteve, na parte da tarde, em
Ribeirão das Neves com um contingente de pessoas dez vezes maior,
e a Prefeitura gastou menos de R$3.000,00. A Prefeitura de Belo
Horizonte gastou R$206.700,00, sem licitação, para o Sr. Presidente
da República acompanhar, entre aspas, as obras do PAC na Vila São
José.

É preciso que se investigue Belo Horizonte, porque há ONGs
responsáveis pelo gasto do dinheiro das obras do PAC. Aliás, ONG
neste país, neste governo que aí está, é uma sangria de dinheiro
público. Eles constroem conjuntos habitacionais sem licitação, desde
que contratem uma empresa ligada ao partido que administra a
Prefeitura de Belo Horizonte. Essa empresa é que financia o partido.
Então, é preciso que se investigue Belo Horizonte; as empresas, sem
licitação, que tratam das obras do PAC na Capital; as empresas de
evento; a Belotur; e todos os contratos sem licitação. É fácil cercar
Prefeitura do interior, mas quero ver investigarem a Prefeitura da
Capital. É isso que imaginamos.

V. Exa. tem inteira razão quando prega a moralidade na utilização
dos recursos públicos. O fato de a Prefeitura ser cercada pela Polícia
Federal - como aconteceu com outras na Grande BH - envergonha V.
Exa. e a população da sua querida Teófilo Otôni. Agradeço a V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu que agradeço, Deputado Délio
Malheiros, que também conhece Belo Horizonte desde a época da



1492

Câmara Municipal, que conhece todos os meandros da política desta
cidade e sabe muito bem a que me refiro. E, tanto lá como cá, há
muito mais dispensa do que licitações propriamente ditas. De 48
licitações, 29 foram dispensas de licitações, e irregulares desde o
primeiro dia. A consultoria que entrou no primeiro dia de governo
contratou um cidadão em Belo Horizonte para fazer consultoria, num
valor acima de R$500.000,00, sem licitação, quando a Lei nº 8.666
demonstra que, para haver dispensa de licitação, é necessário um
limite muito menor.

Então, essas situações, Deputado Délio Malheiros, levam-nos a
refletir. Será que podemos efetivamente acreditar que o Brasil
melhorará um pouquinho?

O Presidente Lula disse, há cerca de 60 dias, que não podia contar
mais com os aloprados, que aquelas pessoas, mesmo as do seu
partido, não comungavam com suas idéias. Há 63 dias atrás, neste
Plenário, fizemos um pronunciamento advertindo o Presidente Lula,
em quem acreditamos, em quem confiamos, em quem votei, em quem
o meu partido votou - o meu partido dá suporte ao governo federal -,
de que, se não tomasse cuidado, os aloprados transformariam o PAC
num “programa de aceleração da corrupção”. E aconteceu; está aí. A
Polícia Federal - órgão-intestino do governo federal - está a mostrar
que temos razão. É preciso tomar cuidado. Os aloprados precisam ser
afastados da vida pública brasileira em todos os Municípios,
especialmente na minha Teófilo Otôni, onde Secretários de outras
cidades e de outros Estados foram ali para fazer essa corrupção tão
clara, envergonhando-me, e também a minha cidade, os meus
concidadãos e, sobretudo, a Prefeita, que, sei, não deve ter “culpa no
cartório”. Mas houve a molecagem, houve a ladroagem, houve a
corrupção. Está comprovado que existe isso. E que se explique
aquele que tem de dar a explicação.

* - 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 que nos acompanham aqui, na Casa do povo
mineiro, ou pela TV Assembléia; inicialmente quero manifestar o meu
profundo pesar pelo passamento da ex-primeira-dama do nosso país,
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Sra. Ruth Cardoso, que faleceu em São Paulo, onde está sendo
velada e será sepultada.

Há pouco mais de um ano, tive a oportunidade de assistir a uma
brilhante palestra de D. Ruth Cardoso, que mostrava o mesmo vigor, o
mesmo compromisso com as causas sociais, dos tempos em que, ao
lado do Presidente Fernando Henrique, procurou acolher os mais
pobres e atuar em prol dessa classe, liderando o movimento
Comunidade Solidária. Na verdade, mostrou a todo o País a face de
uma mulher culta, preparada, madura, acima de tudo solidária e
comprometida com o povo brasileiro. Certamente fará muito falta, pois
parte de forma repentina e deixa uma história de vida dedicada à
educação e às causas sociais.

O nosso Partido, o PSDB, e, com certeza, a nação brasileira estão
de luto por essa perda lamentável. E vem em um momento em que
estaríamos - e temos razões para isso - comemorando 20 anos de
Partido, 20 anos de história de um partido que tive o privilégio de
ajudar a fundar em 1988. Há exatamente 20 anos, no mês de junho,
lideranças de todo o Brasil, comprometidas com a busca de uma
política feita sob a égide da moralidade, da ética e, especialmente,
dos princípios fundamentais da democracia e dos compromissos
sociais - socialismo democrático -, iniciavam o PSDB, que já cumpriu
algumas tarefas importantes para o Brasil. É do conhecimento de
todos a importância do Partido, primeiro, na maior de todas as causas:
a redemocratização do Brasil. O PSDB, que se elegeu em um
processo de início de democratização, em uma fase em que o Brasil
ainda vivia os resquícios de um longo período de ditadura e
autoritarismo - e a democracia, portanto, precisava solidificar-se -,
teve a experiência de governar o País e transferir o poder, de uma
forma absolutamente harmoniosa, ao PT, um partido que se
estruturou, desde o primeiro momento, com uma bandeira à esquerda.
Também tive a oportunidade de participar de sua fundação em 1980.
Boa parte dos que acompanham minha trajetória sabem que tive
apenas duas filiações partidárias. Ainda jovem, no movimento
estudantil, em 1980, fui fundador do PT e depois, no exercício de
minha vida profissional, já atuando no cooperativismo, morando em
Divinópolis, participei da fundação do PSDB, Partido com que tenho a
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alegria de caminhar até hoje e ainda pretendo continuar caminhando
por diversas razões. Como dizia, já demos algumas contribuições
fundamentais: primeiro, a nossa participação no processo de
redemocratização, que deve ser permanente, pois democracia não é
como uma obra, uma meta que se extingue; ela é uma conquista
permanente, a cada dia, é o direito de manifestarmos nossa opinião e
o respeito que devemos pelas minorias ou por quem quer que seja ao
manifestar seu sentimento, suas idéias e defendê-las. Mas, mais do
que isso, o PSDB contribui para profundas transformações em nosso
país. No campo econômico, conquistamos a estabilidade, com a
derrota da inflação. Quando o PSDB assumiu efetivamente o
comando deste país, ainda apoiando o Presidente Itamar Franco, o
ex-Presidente Fernando Henrique, como Ministro, lançou o Plano
Real, com uma moeda firme e metas claras, que, de uma maneira
definitiva, espantaram, ou pelo menos abrandaram, a inflação. No
mundo inteiro, esta é um processo de corrosão da moeda, do poder
de ganho do trabalhador, portanto é algo terrível, que deve ser
combatido permanentemente. Mas quem vivia com uma inflação de
até 30% ao mês, chegando praticamente a 1% ao dia, hoje tem uma
realidade bem diferente. E temos absoluta clareza de como o Partido,
nos oito anos em que governou o País, foi sério, responsável com a
política econômica, o que repercute na vida do cidadão comum. Quem
não se lembra - os que já têm um pouco de maturidade lembram com
facilidade - daquele período quando, a cada vez em que se chegava
ao supermercado, o preço era outro? Havia até aquela figura da
maquininha andando ao nosso lado e mudando os preços
diariamente, enquanto tentávamos comprar algo, especialmente
alimentos. Esse foi um dos aspectos importantes no campo
econômico.

No campo das políticas públicas, darei um exemplo. Era Prefeito em
Divinópolis quando o Presidente Fernando Henrique enviou ao
Congresso a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal e a aprovou. O
cidadão comum ainda tem dificuldade de compreender isso, mas essa
lei - falarei depois sobre o quanto me afligem e me atormentam os
atrasos que vivemos na administração pública com a corrupção -
mudou a história da administração pública, Presidente Doutor Viana. A
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Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu parâmetros que cada
Prefeito, cada Governador, o Presidente da República, cada
Presidente de Câmara ou de Assembléia têm de respeitar. Antes a
pessoa se elegia e simplesmente gastava, gastava, destruía as
finanças do Município, fazia muita cortesia com o chapéu alheio,
tentava eternizar-se como o pai da pobreza e deixava o Município
quebrado, falido, destruído, com as folhas de pagamento atrasadas.
Infelizmente isso ainda existe. O Judiciário e os Tribunais de Contas
precisam ficar mais duros. Mas já existe uma lei que proíbe isso. Hoje,
neste último ano de mandato, como agora, por exemplo, o
administrador público, os Prefeitos não podem assumir dívidas para o
mandato seguinte. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles
podiam, e isso destruía as finanças públicas. E, obviamente, os
penalizados eram os cidadãos, os servidores públicos, que viam ser
destruída toda uma estrutura administrativa, que pertence ao povo, e
não ao governante de plantão, ao Prefeito, ao Governador, ao
Presidente da República. A estrutura pública pertence ao povo e tem
de ser administrada com respeito, com seriedade. São heranças
positivas que o PSDB deixou para o Brasil.

No campo social - eu lamentava agora, há poucos minutos, o
passamento de D. Ruth Cardoso -, os programas que o PT rebatizou
de Bolsa-Família foram criados pelo PSDB. O Bolsa-Escola, a Bolsa
Social, os auxílios para famílias carentes, para crianças em fase
escolar de famílias mais pobres, somados, transformaram-se no
Bolsa-Família. Mas foi justamente no governo do PSDB que
começaram os programas de transferência de renda. Ou seja, o
governo arrecada impostos e os repassa por meio de bolsas de apoio,
no campo social, às famílias mais pobres. Isso se aprofundou agora,
com o governo Lula, o que é muito bom, muito saudável. É preciso
continuar avançando, como no combate à inflação e no controle dos
gastos públicos, com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por um lado, costumo dizer o seguinte: há tempos em que temos, a
toda hora, um motivo para raiva e indignação contra aqueles que
mancham o nome de uma cidade, de um Estado ou de um país com a
corrupção. Insisto: no dia em que não for assim, largarei. Insisto em
dizer, como o Governador Aécio Neves tem dito, que me orgulho de
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ser político, de ser político com seriedade, tendo como principal
característica do meu trabalho não abrir mão de valores fundamentais
como a honradez, a ética, a seriedade e a honestidade. Ao mesmo
tempo, deparamo-nos com essa situação terrível que o Deputado
Getúlio Neiva acaba de comentar em relação ao Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC. Que coisa boa, vamos acelerar o
crescimento. Já alertei desta tribuna também, assim como outros o
fizeram: olhem, da maneira como se está fazendo... Fiz esse
comentário no dia em que o Presidente Lula deu uma entrevista
dizendo: “Prefeitos, tratem de ser mais ágeis, gastem este dinheiro,
porque temos mais para gastar. Quero ver o pessoal gastando o
dinheiro do PAC”. O Presidente Lula falou com esse seu estilo bem
popular de usar as palavras. Pode ser bem popular, Presidente Lula,
mas não podemos perder o sentido de responsabilidade, porque o
dinheiro é do povo. O dinheiro não pertence a um partido ou a um
governante. E agora assistimos às 114 Prefeituras com a Polícia
Federal lá dentro. O PAC virou caso de polícia, como se alertava aqui.
Pelo visto, está-se transformando em “programa de aceleração da
corrupção”. São 114 prefeituras só de Minas, além das de outros
Estados.

Para a Polícia Federal chegar a entrar, é porque não havia ninguém
rezando. Não vi ninguém entrando em nenhuma igreja, em nenhum
templo; foram atrás de bandido, de quem está desviando dinheiro
público, em razão de haver indícios claros. Conseguiram uma ordem
judicial. Não se consegue uma ordem judicial para entrar em nenhum
lugar por acaso, tem de haver um indício, um indicativo claro. E alguns
já estão na cadeia, porque o indicativo de roubo é muito forte. Faço aí
minha observação de prudência. Não estou, com isso, acusando o
governo de um modo geral, o partido de um modo geral, estou
dizendo que o nosso sistema, a nossa estrutura de governo é frágil,
está falha.

Se, por um lado, digo que me orgulho de atuar na política e acreditar
que ela é uma forma de transformação, de melhorar a qualidade de
vida das pessoas, estou indignado com tudo isso e não entendo como
podemos continuar passivos deixando banalizar-se a corrupção. Já o
propus aqui, desta tribuna - e continuo defendendo, não mudei minha
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posição - que todo homem público deveria ter seu sigilo bancário,
fiscal e patrimonial aberto ao Ministério Público e à sociedade. Por
quê? Se ocupam cargos públicos, tem de haver transparência. Mas o
que ocorre é o contrário: está cheio de Prefeito enriquecendo-se da
noite para o dia. Dizem o seguinte: “Meus negócios vão muito bem”.
Há vários Deputados Federais com emendas faraônicas, e agora vem
a Polícia Federal mostrar que essas emendas são fator de corrupção.
E vamos ficar calados, como se nada estivesse acontecendo? A
Assembléia tem de dar o grito. Dentro desta Casa, há pessoas de
bem, que não têm rabo preso, não têm motivo para ficar caladas.
Precisamos dizer que temos avançado, que a política tem construído
avanços no nosso país, nos campos democrático, social e econômico,
porque senão começa a apologia daqueles que dizem: “Antigamente,
com os militares, é que era bom”. Coisa nenhuma; era muito pior,
porque não se podia denunciar a roubalheira. Agora é inaceitável que,
em um ambiente democrático como esse em que vivemos, vejamos a
banalização da corrupção. São 114 Prefeituras só em Minas. Esse
povo tem de ser preso, e não por apenas cinco dias.

E vai aí um alerta ao Judiciário: hoje, de manhã, na Comissão de
Administração Pública, votamos o relatório da reestruturação do Poder
Judiciário em Minas. Onde está o nosso Judiciário? Nosso Judiciário é
muito relativo. Soube que foram cassados mais de 150 Vereadores
por infidelidade partidária. O Vereador mudou de partido, foi julgado e
cassado. Quantos Deputados já foram cassados? Quantos Deputados
Federais? Quantos Senadores? Este é o país dos dois pesos e das
duas medidas, no qual a Justiça é uma vergonha. Esse é um alerta
para nossos Desembargadores, para nossos Juízes, para nossos
Ministros. É preciso ter vergonha na cara. As denúncias feitas contra
corruptos ficarão na gaveta do Supremo Tribunal Federal, na gaveta
do Tribunal de Justiça do Estado, na gaveta do Tribunal Regional
Eleitoral. Isso se for uma autoridade mais graduada. O Vereador é
cassado porque mudou de partido. E tem de ser cassado mesmo.
Mas, e as figuras mais graduadas? Os Prefeitos são presos e soltos
logo em seguida. Se for um pé-de-chinelo, fica preso. Essa é a
vergonha que ainda impera no nosso Brasil.

Então, se, por um lado, comemoro os 20 anos de PSDB, e temos
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conquistas; por outro lado, temos de fazer autocrítica. Por isso quero
continuar trabalhando na política, porque sei que ainda temos muito o
que fazer. Não vamos jogar a toalha, não vamos desistir. Acreditamos,
temos ideais e força de vontade suficiente para nos mover. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente neste Plenário, imprensa,
telespectadores da TV Assembléia; estamos aqui hoje, nesta tarde,
para fazer menção a uma data que se aproxima: sexta-feira, dia 27.
Se vivo, agora estaria completando 100 anos o nosso querido
Guimarães Rosa.

Somos da região do sertão mineiro, do cerrado, das veredas, do Rio
São Francisco, do Rio Paracatu, do Rio Urucuia, do Rio Carinhanha,
regiões por onde Guimarães Rosa transitou, conviveu com muitos dos
nossos conterrâneos mineiros daquela época, com o sertanejo, com o
homem do campo. Ali colheu, registrou o imaginário do sertanejo de
Minas Gerais e imortalizou esse imaginário, dando-lhe, com muita
propriedade, um caráter universal, demonstrando que, quando se
entranha, quando se conhece de maneira profunda as relações
humanas de qualquer comunidade que seja, alcança-se aquilo que é o
fundamento e o universal do humano. Talvez aí resida o grande
segredo e a maestria do Guimarães Rosa na obra “Grande Sertão:
Veredas” e o que a faz reconhecida como uma das 100 melhores
obras da literatura mundial.

Orgulhamo-nos muito de todos os registros feitos da nossa região,
do Noroeste e do Norte Minas, da região Central do nosso caro colega
Doutor Viana, que preside esta reunião.

Gostaríamos de dizer que, do nosso ponto de vista, a melhor
maneira de homenagear Guimarães Rosa, no seu centenário, é
exatamente voltar o olhar para a nossa região, para o sertão de Minas
Gerais, para os córregos, para os rios registrados na obra desse
escritor; voltar o olhar para as reminiscências ainda presentes nessa
região daquilo que foi constatado, vivido, registrado por ele; voltar o
olhar para o sertanejo, para o homem do campo, para ver qual é a
situação das pessoas que vivem hoje nas regiões por onde andou



1499

Guimarães Rosa; voltar, também, o olhar para a biodiversidade, muito
bem retratada de forma telúrica na obra do grande escritor, para ver
quais animais ainda existem ou quais espécies estão ameaçadas de
extinção das muitas referências feitas por ele; voltar o olhar para ver
como está a nossa flora nos dias de hoje, tão bem retratada por
Guimarães Rosa.

Ainda agora está tramitando nesta Casa uma matéria que faz
fronteira objetiva com o que estamos expondo. Trata-se da discussão
da lei do pequi. Há uma lei em Minas Gerais, de iniciativa deste
Parlamento, amplamente debatida com os Deputados, com a
sociedade, com os movimentos ambientalistas de Minas Gerais, com
o sistema ambiental deste Estado, a qual tornou imune de corte o
pequi no nosso Estado. Trata-se de uma árvore muito presente no
sertão, no cerrado, símbolo para nosso Estado. Quando se discute
alterações nessa proposição, entendemos que é passível sim.

Fizemos um relatório nessa direção, flexibilizando para as áreas
urbanas e para as áreas de distrito industrial. Autorizou-se o abate do
pequi, salvaguardando, tomando uma série de medidas para garantir
o replantio na proporção de 25 pés para cada árvore abatida e
cuidando, na proposta por nós apresentada, para que ocorresse um
acompanhamento, por no mínimo cinco anos, por profissional
habilitado e credenciado para esse fim, para garantir não só o
replantio mas também que essas mudas efetivamente vinguem.
Aquelas que não vingarem deverão ser replantadas. Entendemos que
mais que isso seria ferir de morte a proposição tão debatida e
discutida nesta Casa.

Queria registrar também, com clareza, que a nossa posição não é a
de impedir ou dificultar o desenvolvimento de qualquer localidade de
nosso Estado. Ao contrário, tentamos traduzir esse conceito muito
falado, muito repetido, que já começa a banalizar-se, apesar de ser
ainda um conceito em construção e em disputa. Refiro-me exatamente
ao conceito de desenvolvimento sustentável. Tentamos traduzir os
propósitos que esse conceito carrega para nossa prática, para nossa
relação com as questões ambientais, econômicas e sociais. Talvez
estejamos diante de um belo exemplo, em que poderemos exercitar
nossas reflexões e orientar efetivamente a harmonia que se pretende
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entre o econômico, o ambiental e o social, para que seja digno dessa
terminologia de “desenvolvimento sustentável”.

Voltando ao ambiente por onde andou Guimarães Rosa,
gostaríamos de reafirmar que honrar o imaginário registrado nas obras
desse autor é trabalhar na linha do desenvolvimento sustentável.
Estamos nessa região acompanhando, há muitos anos, diversas
iniciativas que apontam nessa direção, mas que têm tido muita
dificuldade para se afirmar. Gostaríamos de citar, como exemplo,
algumas propostas do governo federal, como o programa de
Mesorregiões Diferenciadas, do Ministério da Integração, que
alcançou essa nossa região. É um programa de desenvolvimento
sustentável territorial, que vem lentamente manifestando e trazendo
suas ações e seus resultados, tudo de forma muito incipiente. Os
Consades também estão presentes nessa região. Trata-se de uma
política pública muito bem concebida também na ótica do
desenvolvimento territorial, ligada ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, que não avançou suficientemente para
demonstrar seus resultados. Há ainda o Programa Agenda 21,
presente na Bacia do São Francisco, ainda devendo no que diz
respeito a resultados concretos relativamente ao que preconiza essa
grande agenda internacional adotada pelo Brasil. Mais recentemente,
tivemos o Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco e o
programa Territórios da Cidadania. Certo é que políticas públicas,
propostas e programas, principalmente por parte do governo federal,
não faltam para que possamos trabalhar no território percorrido pelo
grande Guimarães Rosa, para garantir que o sertanejo possa ter fonte
de renda e de trabalho capaz de garantir dignidade para si e para sua
família.

Que possamos cuidar do meio ambiente, das veredas, das águas,
dos grandes rios que abastecem o São Francisco e estão exatamente
nessa região, protegendo, dessa maneira, a biodiversidade tão
ameaçada no cerrado brasileiro. Que possamos ainda continuar
lembrando do Guimarães Rosa, lendo suas obras e podendo
constatar, visitar e conhecer, de forma real e concreta, os ambientes
descritos por ele em suas obras.

Portanto, para finalizar, gostaria de lembrar uma frase famosa desse



1501

escritor, que a citou num velório e a repetiu 41 anos depois, por
ocasião da sua posse na Academia Brasileira de Letras: “As pessoas
não morrem, ficam encantadas”. Que possamos lembrar do grande
Guimarães Rosa sempre com esse espírito de encanto que registrou e
deixou em suas obras. Que possamos ter a oportunidade de preservar
esse mesmo encanto para as gerações futuras. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada, 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
Cultura - aprovação, na 14ª Reunião Ordinária, em 24/6/2008, dos
Projetos de Lei nºs 2.391/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, e
2.397/2008, do Deputado Luiz Tadeu Leite, e do Requerimento nº
2.579/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Transporte -
aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 24/6/2008, do Requerimento
nº 2.587/2008, do Deputado Gil Pereira; de Administração Pública -
aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 24/6/2008, dos
Requerimentos nºs 2.588/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e
2.589 e 2.590/2008, do Deputado Leonardo Moreira; de Segurança
Pública - aprovação, na 13ª Reunião Extraordinária, em 24/6/2008, do
Projeto de Lei nº 2.386/2008, do Deputado Tiago Ulisses, e do
Requerimento nº 2.580/2008, do Deputado Lafayette de Andrada; de
Política Agropecuária - aprovação, na 16ª Reunião Ordinária, em
24/6/2008, do Projeto de Lei nº 2.368/2008, do Deputado Delvito
Alves; de Saúde - aprovação, na 15ª Reunião Ordinária, em
25/6/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.253/2008, do Deputado Célio
Moreira, 2.278/2008, do Deputado Fahim Sawan, 2.288/2008, do
Deputado Inácio Franco, 2.345/2008, do Deputado Alberto Pinto
Coelho, e 2.347/2008, do Deputado Doutor Viana, e dos
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Requerimentos nºs 2.340, 2.347, 2.373 e 2.378/2008, do Deputado
Leonardo Moreira, 2.410/2008, do Deputado Ruy Muniz, 2.417/2008,
da Deputada Maria Lúcia Mendonça, 2.429/2008, do Deputado
Domingos Sávio, 2.433/2008, da Comissão de Assuntos Municipais,
2.537/2008, do Deputado Jayro Lessa, e 2.562/2008, da Deputada
Ana Maria Resende; e de Meio Ambiente - aprovação, na 19ª Reunião
Ordinária, em 25/6/2008, do Requerimento nº 2.607/2008, da
Comissão de Defesa do Consumidor (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,

em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
699/2007. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com
o inciso VII do art. 232, c/c art. 141, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final 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, a Lei Delegada nº 175, de
26/1/2007, e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, para discutir.
O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que, nos termos

do art. 270 do Regimento Interno, somente poderão tomar parte na
discussão do parecer de redação final o autor de emenda, o relator da
Comissão de Redação e os Líderes.

Questão de Ordem
O Deputado Sávio Souza Cruz - É visível a inexistência de quórum

para apreciação de qualquer matéria. Em função disso, solicito a V.
Exa. que encerre de plano a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.386/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando
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a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 26, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.022/2007; aprovação - 2ª
Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Gilberto Abramo; aprovação - Votação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 2.302/2008; votação do projeto, salvo emenda;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação
da Emenda nº 1; aprovação; declaração de voto - 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 - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio
- Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
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Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
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 pareceres e a votação de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

1.022/2007, da Deputada Elisa Costa, que dispõe sobre a concessão
de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização de projetos
culturais no Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

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 Gilberto

Abramo, solicitando seja mantida a preferência regimental, de modo
que o Projeto de Lei nº 2.302/2008 seja apreciado em primeiro lugar.
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 2.302/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
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de R$63.271.686,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo emenda.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Padre João - 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 “sim” 40 Deputados. Não houve voto

contrário. Portanto, está ratificada a aprovação do projeto, salvo
emenda. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei
nº 2.302/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, esse é o momento para

dizer, de forma clara, que todas as discussões que tivemos com o
Ministério Público no ano passado se referiram a questões
institucionais, à relação de poder e sobretudo à hierarquia de poder
que tentávamos acertar. E certamente haverá um dia em que essas
mudanças acontecerão por exigência da sociedade, com suporte da
Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o momento de agradecer ao
Procurador-Chefe, ao Procurador-Geral, Dr. Jarbas, que entendeu a
necessidade de reaproximação com esta Casa para buscarmos
entendimentos. Sem entendimento, nessa área específica do Poder
Executivo, a relação com o Legislativo realmente ficaria prejudicada.
Esse é o momento de agradecermos a todos aqueles que se
esforçaram para que o Ministério Público, um órgão do Poder
Executivo, se relacionasse melhor com o Poder Legislativo. Muito
obrigado. Fizemos justiça, porque é absolutamente necessária essa
suplementação que votamos nessa hora com o PMDB presente com
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toda a sua Bancada.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

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

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra
a discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.973/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões.

A Presidência informa ao Plenário que as emendas encaminhadas
pelo Governador do Estado por meio da Mensagem nº 218/2008,
publicadas em 29/5/2008, foram incorporadas ao parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e serão arquivadas, nos termos
do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

A Presidência, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento
Interno, deixa de receber uma emenda do Deputado Domingos Sávio,
por se tratar de assunto não abordado na proposição principal.

- O teor da emenda não recebida é o seguinte:
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O servidor do Poder Legislativo que não tenha se

manifestado até a publicação da Lei Complementar nº 70, de 30 de
julho de 2003, terá o prazo de trinta dias para requerer a anexação do
tempo trabalhado imediatamente após a publicação do ato de sua
aposentadoria, permitindo a complementação e/ou a revisão da
proporcionalidade concedida.”.

Sala das Reuniões, 24 de junho de 2008.
Domingos Sávio

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
25, 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 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 42/2008, EM 9/4/2008
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Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Carlos Mosconi (substituindo este ao
Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira
reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a designar o relator. Prosseguindo, a Presidência
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Carlos Mosconi para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Hely Tarqüínio e para Vice-Presidente o Deputado Carlos
Pimenta, ambos com três votos. Na condição de Presidente “ad hoc”,
o Deputado Hely Tarqüínio convida a tomar assento à mesa o
Deputado Carlos Pimenta e o empossa no cargo de Vice-Presidente.
Este, por sua vez, empossa o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio. A
seguir, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Vanderlei
Jangrossi. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/6/2008

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues e Luiz Tadeu Leite, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Ademir Lucas.
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 o Projeto de Lei nº 1.759/2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Elaine
Matozinhos, Delegada-Geral de Polícia; o Vereador Ciro Campos, da
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Câmara Municipal de Contagem; e o Sr. José Maria Marques,
Presidente do Sindicato de Agentes de Segurança Penintenciários -
Sindasp -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Ademir Lucas, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Em
seguida, o Deputado Sargento Rodrigues, também autor do
requerimento, faz suas considerações iniciais. Registra-se a presença
do Deputado Alencar da Silveira Jr. Logo após, o Presidente passa a
palavra aos Deputados presentes e aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e do público presente, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Ivair Nogueira - Carlos Pimenta.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

17/6/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e Eros Biondini, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Antônio
Carlos Arantes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Bráulio Braz, 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 qualidade do leite consumido pela
população mineira e os processos utilizados para a análise desse
produto e as delimitações de fronteiras referentes à analise do leite e
discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Airdem Gonçalves de Assis,
Coordenador da Comissão de Garantia, Qualidade e Segurança dos
Produtos Lácteos, representando o Sr. Gilman Viana Rodrigues,
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Clério
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Alves da Silva, Fiscal Federal Agropecuário do Serviço de Inspeção
Federal, representando o Sr. Demerval Silva Neto, Chefe de Inspeção
de Produtos Agropecuários, Ministério de Agricultura, Pecuária e
Abastacimento; Renato Nunes de Faria, Gerente de Inspeção de
Produtos; e Lilian Luiza Pires, Surpervisora do Laboratório de
Segurança Alimentar representando o Sr. Altino Rodrigues Neto,
Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -; Leorges
Moraes da Fonseca e Ronon Rodrigues, Coordenadores Técnicos do
Laboratório de Análise da Qualidade do Leite da UFMG; Cláudia
Parma Machado, Gerente de Vigilância Sanitária da Secretária de
Estado de Saúde; Rita Lopes Naveira, Chefe dos Labotatórios de
Vigilância Sanitária da Funed; Celso Costa Moreira, Presidente do
Sindicato das Indústrias de Laticínios de Minas Gerais, que são
convidados a tomar assento à mesa. Os Deputados Vanderlei
Miranda, Bráulio Braz e Eros Biondini, como autores do requerimento
que deu origem ao debate, tecem, cada um por sua vez, suas
considerações iniciais; logo após, a Presidência 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, 25 de junho de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini -

Bráulio Braz.
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 17/6/2008
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis e o Deputado Sebastião
Costa (substituindo este à Deputada Gláucia Brandão, por indicação
da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a deliberar sobre
proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.140/2008 (relatora: Deputada Rosângela Reis) e 2.274/2008
(relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que receberam parecer
por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento
nº 2.572/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 2.322 e 2.325/2008. 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, 24 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Inácio

Franco.
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/6/2008

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, 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
Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: convite da Federação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais, informando sobre o seminário “Fhemig Hoje: Avanços e
Perspectivas com Controle Social”. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.431/2008, no 1º turno
(Deputado Ademir Lucas) e 2.377/2008, em turno único (Deputado
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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
2.098/2008 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Inácio Franco, aprovado pela Comissão. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.160/2007 (relator:
Deputado Domingos Sávio) na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; 1.611/2007 (relator: Deputado
Chico Uejo) com a Emenda nº 1 e pela rejeição do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça; e 2.431/2008 (relator:
Deputado Ademir Lucas) com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.565/2008 e
2.567/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Domingos Sávio em que solicita a realização de visita dos Deputados
juntamente com representantes dos Diretores de Escola Estadual à
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Sra. Renata Vilhena,
com o objetivo de tratar de assuntos relativos à aposentadoria e ao
apostilamento da classe, bem como ao pagamento de gratificação
criada por meio de lei delegada. 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 junho de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - Chico Uejo - Ademir Lucas - Domingos Sávio.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2008
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e
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Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro
Silva, Neider Moreira e Eros Biondini. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei
Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para receber o estudante Eder Carlos Lopes Coimbra,
vencedor do quadro "Soletrando", da Rede Globo de Televisão, que
irá expor sua experiência e com isso servir de estímulo para os
demais estudantes da rede pública do Estado. A seguir, o Presidente
comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício dos
Vereadores Vicente de Paula Oliveira e Valdionor Silva Matos,
Presidentes das Câmaras Municipais de Juiz de Fora e Minas Novas,
respectivamente (12/6/2008). O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nsº 532/2007 (Deputado Vanderlei Jangrossi) e
1.716/2007 (Deputada Maria Lúcia Mendonça), no 2º turno. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Eder
Lopes Coimbra, aluno da rede municipal de ensino de Padre Paraíso,
vencedor do quadro "Soletrando", da Rede Globo de Televisão; Saulo
Aparecido de Oliveira Pinto e Marinalva Pereira Lopes, Prefeito e
Presidente da Câmara Municipal de Padre Paraíso, respectivamente;
Robson Caires Martins, Diretor da Escola Municipal Ramiro Lopes, de
Padre Paraíso; Heda Gori Simões, Orientadora Educacional da Escola
Estadual Pandiá Calógeras, de Belo Horizonte; Elis Regina Ferreira
Lopes e Marinho Gomes da Silva, mãe e padrasto do estudante Eder
Lopes Coimbra, os quais 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. Ausenta-
se o Deputado Deiró Marra, e assume a presidência a Deputada Maria
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Lúcia Mendonça. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 398/2007, 2.166, 2.254 e
2.264/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
O Deputado Carlin Moura lê pedido público de desculpas apresentado
pelo Sr. Antônio Pereira dos Santos ao Sr. Emerson Tardieu Aguiar
Pereira, referente a tema relacionado à Fundação Mineira de
Educação e Cultura, tratado nesta Comissão em audiência pública
ocorrida em 21/11/2007. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
encaminhado ao Ministro da Educação e ao Reitor da Universidade
Federal de Uberlândia pedido de providências para que o Município
de Patrocínio seja incluído no grupo de estudos destinado a avaliar a
expansão da Universidade Federal de Uberlândia, tendo em vista a
implantação de um câmpus no 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, 25 de junho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi - Célio Moreira - Domingos Sávio.
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 18/6/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada, Gilberto
Abramo, Vanderlei Jangrossi e Inácio Franco (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV),
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 Vanderlei
Jangrossi, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Retira-se o Deputado Lafayette de Andrada. Assume a Presidência a
Deputada Gláucia Brandão e 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 82, 400, 1.022, 1.652,
1.765, 1.868, 1.933 e 1.944/2007, 1.993, 2.109, 2.127, 2.136, 2.169,
2.182, 2.221, 2.223, 2.226, 2.227, 2.228, 2.240, 2.241, 2.244, 2.247 e
2.249/2008 (Deputado Vanderlei Jangrossi); 2.250, 2.257, 2.259,
2.270, 2.272, 2.273, 2.284, 2.289, 2.290, 2.293, 2.294, 2.304, 2.306,
2.308, 2.309, 2.312, 2.313, 2.315, 2.320, 2.326, 2.334, 2.337 e
2.356/2008 (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. Após discussão
e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
nº 1.022/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
82, 400, 1.022, 1.652, 1.765, 1.868, 1.933 e 1.944/2007, 1.993, 2.109,
2.127, 2.136, 2.169, 2.182, 2.221, 2.223, 2.226, 2.227, 2.228, 2.240,
2.241, 2.244, 2.247 e 2.249/2008 (relator: Deputado Vanderlei
Jangrossi); 2.250, 2.257, 2.259, 2.270, 2.272, 2.273, 2.284, 2.289,
2.290, 2.293, 2.294, 2.304, 2.306, 2.308, 2.309, 2.312, 2.313, 2.315,
2.320, 2.326, 2.334, 2.337 e 2.356/2008 (relator: Deputado Inácio
Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gláucia

Brandão.
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2008
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Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta, discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento de ofício da Sra. Maria de Lourdes Rosalem, Diretora de
Gestão de Pessoas da ECT, publicado no “Diário do Legislativo” em
12/6/2008. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
1.723/2007, no 1º turno, tendo avocado a si a relatoria da matéria.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o
Projeto de Lei nº 2.404/2008 (relator: Deputado Ademir Lucas), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2.571 e
2.573/2008. 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
Domingos Sávio e João Leite, em que solicitam seja realizada reunião
conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater, em
audiência pública, a implantação de aterro sanitário no Município de
Divinópolis. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ademir Lucas - Paulo Guedes.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/6/2008
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca e Wander Borges,
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membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Chico Uejo. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. 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 725/2007 na
forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda
nº 3 e do Substitutivo nº 1, apresentados em Plenário (relator:
Deputado Almir Paraca). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca - Fábio Avelar - Inácio

Franco.
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

24/6/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Doutor Rinaldo (substituindo este ao Deputado
Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS) e Lafayette de
Andrada (substituindo este ao Deputado Juninho Araújo, por indicação
da Liderança do BSD), 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 Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e comunica
o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
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Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Waltair Vasconcelos Sobrinho, Superintendente Regional do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 2.462/2008, e
Luiz Antônio Pagot, Diretor-Geral do DNIT, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 1.338/2007 (20/6/2008). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
rejeição, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 593/2007 (relator: Deputado
Gustavo Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 2.587/2008. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.182/2008. 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 Pimenta e Paulo
Guedes em que solicitam seja enviado ofício ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com
vistas à realização de serviços de patrolamento e cascalhamento dos
trechos não pavimentados da BR-367; sejam agendadas audiências
com o Ministro dos Transportes e o Diretor-Geral do DNIT para
reivindicar o início da pavimentação e conservação da BR-367; Paulo
Guedes em que solicita seja enviado ofício à Ministra da Casa Civil
para reivindicar urgência na elaboração dos projetos e nas obras da
BR-367 inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento; Célio
Moreira em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
superlotação nas linhas de ônibus, principalmente as que ligam o
Centro a bairros mais distantes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia 25
de junho, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Fábio Avelar.
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2008
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio, Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofício do Sr. José Anchieta da Silva, Presidente do
Instituto dos Advogados de Minas Gerais (20/6/2008). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei Complementar nº
42/2008 e Projeto de Lei nº 2.164/2008 (Deputado Domingos Sávio).
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. Encerrada a discussão do parecer do relator,
Deputado André Quintão, que conclui pela aprovação do Projeto de
Lei nº 2.130/2008, no 1º turno, é submetido a votação e aprovado
requerimento do Deputado Inácio Franco em que solicita o adiamento
de votação do referido parecer. 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
2.588, 2.589 e 2.590/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, em
25/6/2008, às 10 horas, com a finalidade de apreciar o parecer sobre
o Projeto de Lei Complementar nº 26/2007, do Tribunal de Justiça,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - André Quintão - Inácio
Franco - Ademir Lucas - Domingos Sávio.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, e Luiz Humberto Carneiro, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Renata Vilhena,
Secretária de Planejamento e Gestão (19/6/2008); e do Sr. Daniel
Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (20/6/2008). A seguir, o Presidente comunica que foi
prorrogado até o dia 27/6/2008 o prazo para o recebimento de
emendas ao Projeto de Lei nº 2.392/2008 e que está aberto até o dia
26/6/2008 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de
Resolução nº 2.492/2008. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 558 e 1.718/2007 (Deputado Antônio Júlio);
1.010/2007 (Deputada Elisa Costa); 2.179/2008 (Deputado Jayro
Lessa), no 1º turno; e Mensagens nºs 220/2008 (Deputado Jayro
Lessa) e 228/2008 (Deputado Sebastião Helvécio), 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
2.383/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio). Os Deputados Antônio Júlio
e Jayro Lessa se retiram da reunião. Suspende-se a reunião. Às
10h32min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados
Zé Maia, Lafayette de Andrada, Antônio Carlos Arantes e Inácio



1520

Franco (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação do BPS). São aprovados a seguir, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.010/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Inácio Franco, em
virtude de redistribuição); 1.609/2007 (relator: Inácio Franco);
1.945/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes);
2.256/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.431/2008 com as
Emendas nºs 1 a 3 e pela rejeição das Emendas nºs 4 e 5, da
Comissão de Constituição e Justiça, são apresentadas as Propostas
de Emenda nºs 1 e 2 pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas de
emenda. Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de
Emenda nºs 1 e 2. Fica aprovado o parecer na forma original. Na fase
de discussão do parecer do relator, Deputado Antônio Carlos Arantes,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.298/2008 na forma
do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º
turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Lafayette de
Andrada. Os Projetos de Lei nºs 558 e 1.718/2007 e 2.179/2008 são
retirados da pauta pelo 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, 25 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos Arantes

- Inácio Franco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 980/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Serviço Assistencial Quita Guimarães
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Tolentino - Projeto Prosseguir, com sede no Município de Cláudio.
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 980/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Serviço Assistencial Quita Guimarães Tolentino - Projeto Prosseguir,
com sede no Município de Cláudio, que tem como finalidade precípua
promover ações objetivando a melhoria da qualidade de vida da
população local, com especial ênfase nas crianças e adolescentes
carentes, aos quais oferece abrigo, alimentação e educação, durante
a ausência dos pais ou responsáveis.

Desenvolve, também, outras atividades assistenciais, como proteção
à saúde da família, de gestantes, crianças e adolescentes; combate a
fome e a pobreza; promove atividades culturais, esportivas e de lazer;
possibilita a inserção dos seus associados no mercado de trabalho.

Esclareça-se que a Emenda nº 1 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 980/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.493/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São
Paulo, com sede no Município de Matozinhos.

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 1.493/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Bairro São Paulo, com sede no
Município de Matozinhos, que tem como finalidade precípua realizar
obras e ações para a melhoria da qualidade de vida da população
local.

Com esse propósito, oferece proteção à saúde da família, de
gestantes, crianças e idosos; combate a fome e a pobreza;
desenvolve atividades nas áreas da cultura e do esporte; ministra aos
filiados cursos profissionalizantes com o intuito de inseri-los no
mercado de trabalho; presta serviços médicos e odontológicos aos
mais carentes; 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 1.493/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.377/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa dar denominação a próprio estadual destinado ao Ministério
Público do Estado, situado no Município de Teófilo Otôni.

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 2.377/2008 pretende dar a denominação de
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Promotor de Justiça Tristão da Cunha ao edifício destinado ao
Ministério Público do Estado, localizado na Avenida Júlio Rodrigues,
s/nº, no Bairro Laerte Laender – Marajoara, no Município de Teófilo
Otôni.

Natural desse Município, Tristão Ferreira da Cunha formou-se em
Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de
Janeiro, em 1914, especializou-se em Economia Política, Ciência das
Finanças e Direito Público e iniciou sua vida profissional como
Promotor de Justiça e professor de Alemão do Colégio Pedro II e de
Economia e Estatística do antigo Colégio Universitário.

Na vida pública, foi Vereador, Deputado Estadual Constituinte em
1935 e Deputado Federal após 1946, por Minas Gerais, em várias
legislaturas. Integrante do Partido Republicano, foi um dos signatários
do Manifesto dos Mineiros, em 1943, 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. Ocupou diversos cargos públicos,
como o de Secretário de Educação e Saúde Pública; da Agricultura,
Indústria e Comércio e de Fazenda.

Diante dessas breves considerações, constatamos que o
homenageando é um dos filhos mais ilustres da região de Teófilo
Otôni, o que torna meritória e oportuna a pretensão do projeto de lei
em análise, que dá seu nome ao prédio ocupado pelo Ministério
Público do Estado nesse Município.

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

2.377/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.383/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo instituir o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a esta Comissão, para receber parecer quanto ao mérito,
nos termos do disposto no art. 102, VII, combinado com o art. 190, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.383/2008 tem por escopo instituir o Dia do

Auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, a ser
comemorado anualmente no dia 21 de setembro.

Segundo o autor da matéria, a idéia da criação de uma data
específica dedicada à classe funcional dos Auditores Fiscais do
Estado é demanda de lideranças desse segmento, que escolheram o
dia 21 de setembro, por ser essa data dedicada a São Mateus,
padroeiro dos Contadores e Auditores Fiscais.

Conforme estabelece a Lei nº 15.464, de 2005, a carreira de Auditor
Fiscal da Receita Estadual integra o Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo, uma das
funções mais complexas do Estado. A variedade de suas atribuições e
a enorme gama de responsabilidades que seu cargo abarca exigem
dedicação, seriedade e qualificação multidisciplinar.

Esse profissional é responsável, especialmente, pelo combate à
sonegação, o que aumenta a eficiência da receita do Estado por meio
de incremento na arrecadação, proveniente não do aumento das
alíquotas dos tributos, mas da alteração da percepção de risco por
parte de cidadãos que antes não eram alcançados pela fiscalização
ou que deixavam de pagar parte de suas obrigações tributárias. Nesse
sentido, sua ação contribui para manter o desenvolvimento não só da
economia de Minas Gerais, mas da eficiência de toda a atuação do
poder público.

Em colaboração com outros entes da Federação, pode exercer
também a fiscalização de tributos por eles instituídos, desde que
receba delegação nesse sentido, mediante convênio, o que assegura
a eficácia do sistema de arrecadação e fiscalização e do
desenvolvimento desses entes.

Por meio do controle sobre o fluxo comercial no Estado, o Auditor
Fiscal tem importante papel na proteção da indústria e do comércio
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mineiro contra a concorrência desleal, implementada com mercadorias
de outros Estados ou países, além de proteger o emprego e combater
a informalidade.

Ao Auditor Fiscal cabe também orientar o contribuinte, resolvendo
suas dúvidas sobre a correta interpretação e aplicação da legislação
tributária. Ao mesmo tempo, tem a responsabilidade de guardar sigilo
fiscal de seus dados, pois, com a finalidade de fiscalizar e combater a
sonegação, ele é uma das poucas autoridades administrativas que
tem acesso aos dados bancários de transações financeiras,
imobiliárias e de cartão de crédito, independentemente de ordem
judicial.

O trabalho do Auditor Fiscal auxilia a Procuradoria da Fazenda na
cobrança dos processos inscritos em dívida ativa, pois é a Receita
Estadual que, na maioria das vezes, fornece os cálculos necessários a
essas ações. Cabe a ele a atribuição privativa de decidir sobre
solicitações de compensação e restituição de tributos. Suas análises
minuciosas evitam fraudes nos pedidos de compensação e restituição,
impedindo que o Estado tenha perdas na sua arrecadação tributária.

Diante dessas considerações, a finalidade consubstanciada no
projeto de lei, de criar um dia específico para a valorização desse
profissional, é meritória e oportuna.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1 tem como objetivo
suprimir da proposição comando que cria atribuição para órgãos da
estrutura da administração direta do Estado, campo de iniciativa
reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.383/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Jayro Lessa

- Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.390/2008
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
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De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Mineira de Empresas de
Turismo Rural – Ametur –, 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 2.390/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Mineira de Empresas de Turismo Rural, com sede no
Município de Belo Horizonte, que possui como finalidade precípua
fomentar esse segmento da área turística, com o intuito de promover o
desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da
região em que atua. Com esse propósito, incentiva e orienta a
implantação de empregos de turismo rural, estabelece intercâmbio
com entidades congêneres para alcançar objetivos sociais comuns,
promove atividades voltadas para o setor primário, dirigidas ao bem-
estar das comunidades, e organiza congressos, exposições e outros
eventos para a divulgação de seus propósitos.

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

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

nº 2.390/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.409/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Centro de Educação e
Desenvolvimento Sustentável do Cerrado – Cedesc –, com sede no
Município de Paracatu.

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 2.409/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Educação e Desenvolvimento Sustentável do Cerrado,
com sede no Município de Paracatu, que possui como finalidade
precípua pesquisar e difundir tecnologias agropecuárias, com ênfase
na consolidação da reforma agrária e agricultura familiar.

Na consecução de seus propósitos, orienta sobre a preservação do
meio ambiente; promove o beneficiamento, o armazenamento, a
industrialização e comercialização da safra agrícola; presta
assistência técnica nos projetos de assentamento dos pequenos
produtores da agricultura familiar e da colônia de pescadores;
desenvolve atividades culturais, educacionais e sociais; visa à
integração de seus beneficiários no mercado de trabalho através da
promoção de cursos profissionalizantes.

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

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

nº 2.409/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.419/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Águas Formosas - Apae de Águas Formosas, 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
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deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.419/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Águas
Formosas, que tem como finalidade precípua promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, buscando
assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania. Coordena e executa na
sua área de atuação os objetivos, os programas e a política da
Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes,
assegurando e defendendo o progresso, a credibilidade e a unidade
orgânica e filosófica do Movimento Apaeano; realiza estatísticas,
estudos e pesquisas em relação à causa da pessoa com deficiência;
desenvolve atividades educacionais, esportivas e de lazer; divulga a
experiência apaeana em órgãos públicos e entidades privadas, no
âmbito municipal.

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

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

nº 2.419/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.442/2008

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 Creche Luz de Israel,
com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/6/2008 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 2.442/2008 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública a Creche Luz de Israel, 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 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.
13, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios, e, no
art. 29, 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

legalidade do Projeto de Lei nº 2.442/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.444/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube
Branca Estrela, com sede no Município de Ubá.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/6/2008 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 2.444/2008 tem por escopo declarar de utilidade
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pública o Esporte Clube Branca Estrela, 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 entidade determina, no art. 21, que ela
não remunera os cargos da administração ou coordenação; e, no art.
63, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição filantrópica.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.444/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.446/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação do Movimento
dos Sem-Casa de Bela Vista de Minas, com sede no Município de
Bela Vista de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2007 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 2.446/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação do Movimento dos Sem-Casa de Bela
Vista de Minas.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Cabe destacar que o art. 17 de seu estatuto determina que as
atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e o art. 25 que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá à
entidade congênere do Município de Bela Vista de Minas, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para inserir no
art. 1º o Município-sede da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.446/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

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

Movimento dos Sem-Casa de Bela Vista de Minas, com sede no
Município de Bela Vista de Minas.”.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.459/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
de Promoção e Incentivo aos Grupos de Produção Alternativa de
Minas Novas – Ascopi –, com sede no Município de Minas Novas.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 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 2.459/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Promoção e Incentivo aos Grupos de
Produção Alternativa de Minas Novas.

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 parágrafo único do art. 14 do seu estatuto
determina que o exercício das funções dos membros da Diretoria e
dos Conselhos de Administração e Fiscal não poderá ser remunerado,
e o parágrafo único do art. 28 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes reverterão em benefício de
entidades congêneres registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou de entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.459/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 593/20 07

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria dos Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi, a
proposição em tela estabelece condição para empresas de transporte
coletivo intermunicipal.
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O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão, para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, XII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O objetivo do projeto é criar a obrigatoriedade de que os veículos de

transporte coletivo intermunicipal disponham de aparelho de
radiotransmissão ou telefone celular para uso em situações de
emergência.

A Comissão de Constituição e Justiça verificou não haver vício de
iniciativa para deflagrar o processo legislativo e que existe a
competência para legislar sobre a matéria; entretanto, para corrigir
problemas com relação ao equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão existentes e para promover reparo de ordem
técnico-legislativa, apresentou o Substitutivo n° 1 .

A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – Setop –,
atendendo a diligência da Comissão de Constituição e Justiça, enviou
a esta Casa nota técnica sobre o projeto, mostrando-se contrária à
sua aprovação.

Além de problemas relativos ao equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos de concessão, argumenta a Setop não haver necessidade
de se exigir das empresas que equipem os ônibus com aparelhos de
comunicação, considerando o número pequeno de ocorrências em
face do número de viagens realizadas. Ademais, questões de ordem
técnica podem inviabilizar a comunicação, não existindo garantia de
que esses aparelhos funcionem por toda a extensão das rodovias por
onde trafegam os veículos. Alega a Setop ainda que a exigência
implicaria aumento tarifário para as futuras concessões, fazendo com
que o benefício esperado pela proposição não justificasse o seu custo.

Por outro lado, considerando a adesão passiva de nossa população
ao serviço de telefonia móvel, é difícil imaginar que num veículo de
transporte intermunicipal de passageiros os trabalhadores e
passageiros não possuam um aparelho de telefone celular. Isso
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reforça o argumento da Setop de que instituir tal obrigação apenas
serviria para gerar o direito de a concessionária ter uma compensação
pecuniária para o seu atendimento, acarretando ônus para o usuário
ou para o Estado.

Por essas razões, esta Comissão, em que pese à boa intenção dos
autores, não vê necessidade de se criar a pretendida obrigação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

593/2007.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Doutor Rinaldo - Lafayette

de Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.010/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto em epígrafe dispõe
sobre a política estadual de compensação e proteção aos agricultores
familiares cujas glebas possuam áreas de preservação permanente ou
áreas destinadas à preservação ambiental.

A proposição foi distribuída, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, que perdeu prazo para emitir
seu parecer.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa garantir compensação e incentivos aos

agricultores familiares que se defrontam com restrição econômica ou
ambiental em áreas de preservação permanente ou destinadas à
conservação ambiental, protegidas pelo Estado, para estimular a
proteção da biodiversidade.

Conforme disposto no seu art. 2°, tais incentivos e  compensação se
darão por meio de: apoio prioritário para projetos e atividades de
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assistência técnica, capacitação e pesquisa agropecuária;
fornecimento de insumos agropecuários, mudas de espécies nativas e
mecanização; acesso prioritário a programas de governo nas áreas de
crédito, financiamento, comercialização, agroecologia e agroindústria;
e compensação financeira proporcional à área com restrição
econômica ou ambiental, levando em conta o seu tamanho em relação
à área total utilizada, sua ocupação econômica principal e a
conservação ambiental.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice de
natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da
proposição, porém, salientou que neste Parlamento tramitam dois
outros projetos dispondo sobre medidas semelhantes, quais sejam o
Projeto de Lei n° 952/2007, que dispõe sobre o Bols a Verde, sobre o
qual já emitiu parecer favorável, e o Projeto de Lei n° 1.426/2007, que
estabelece diretrizes para a adoção de política de crédito ambiental de
incentivo aos produtos rurais e agricultores familiares – Ecocrédito.

Conforme justifica o autor, os agricultores vêem a legislação
ambiental como punitiva, não se lhes dando nem proteção nem
benefício pela preservação praticada. Grande parte das propriedades
rurais tem menos de 10ha, e, como suas atividades são limitadas pelo
cumprimento da legislação ambiental, acaba-se criando um problema
social, o que compromete, em última análise, a fixação do homem no
campo.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, escopo desta Comissão, a
proposição em si não traz novas despesas, tratando apenas de
orientação quanto à forma de se incentivar o agricultor familiar. Desse
modo, para a consecução dos objetivos propostos pelo projeto, será
necessária a alocação de recursos na Lei Orçamentária, ocasião em
que deverá ser avaliado o impacto das despesas que serão geradas
ao erário.

Contudo, o art. 4° da proposição, relativo às fonte s de recursos para
atendimento dos benefícios previstos, indica, em seu inciso II, o Fundo
de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas – Fhidro –, o que se nos afigura inadequado, visto que
esse Fundo tem como objetivo dar suporte financeiro a programas e
projetos que promovam a racionalização do uso e a melhoria, nos
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aspectos quantitativo e qualitativo, dos recursos hídricos, incluindo
projetos e programas ligados à prevenção de inundações e ao
controle da erosão do solo, o que foge ao objetivo do projeto.

Assim, com vistas a corrigir essa distorção, apresentamos emenda
supressiva na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.010/2007, no 1° turno, com a Emenda n° 1, adiante  apresentada.
EMENDA N° 1

Suprima-se o inciso II do art. 4°, renumerando-se o s demais.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Carlos Arantes

- Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.219/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 22/4/2008, esta Comissão solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a alienação pretendida, e ao Prefeito de
Divinópolis, para se pronunciar sobre o interesse do Município.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.219/2008 de autorizar o Poder Executivo
a doar ao Município de Divinópolis o imóvel constituído de terreno com
área de 18,0730ha, situado no local denominado Grotão e Serra do
Quintal, naquele Município, e registrado sob o nº 90.019, a fls. 4 do
Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Divinópolis.

A matéria deve observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige
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a autorização legislativa para a alienação de 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 necessidade de existência de
interesse público devidamente justificado.

Essa exigência está plenamente atendida com a finalidade expressa
no parágrafo único do art. 1º da proposição, pois a referida área será
destinada à implantação de distrito industrial em microempresas e
pequenas empresas e de distrito de base tecnológica, com
incubadoras e pequenas empresas do gênero, o que causará
importante repercussão nas áreas econômica e social do Município.

Ainda 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 prevista.

Em sua manifestação, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de
domínio, considerando que a utilização do imóvel não foi demandada
por nenhum órgão estadual e que a administração local pretende
destiná-lo à implantação de obra de relevante interesse público.

Por seu turno, a administração de Divinópolis declara a conveniência
da doação do imóvel em favor desse Município e sua destinação para
implantação de um distrito industrial e distrito de base teconólogica, o
que causará impacto socioeconômico positivo no Município.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos o
Substitutivo nº 1, redigido no final deste parecer, que dá nova redação
ao art. 1º do projeto de lei, acrescenta dado cadastral do imóvel e
promove a adequação do texto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.219/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município Divinópolis o imóvel

que especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis o imóvel constituído de terreno com área de 18,0730ha
(dezoito vírgula zero setecentos e trinta hectares), situado no lugar
denominado Grotão e Serra do Quintal, naquele Município, registrado
sob o nº 90.019, a fls. 4 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação de distrito industrial para microempresas e pequenas
empresas e de distrito de base tecnólogica, com incubadoras e
pequenas empresas do gênero.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.220/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, a proposição em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Divinópolis o imóvel que menciona.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/4/2008 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 22/4/2008, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a alienação pretendida; e ao Prefeito de
Divinópolis, para se pronunciar sobre o interesse do Município.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 2.220/2008 de autorizar o Poder Executivo
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a doar ao Município de Divinópolis o imóvel constituído de terreno com
área de 65.880m², situado no local denominado Grotão e Serra do
Quintal, no Município, e registrado sob o nº 90.020 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis.

O art. 18 da Constituição mineira exige a autorização legislativa para
a alienação de 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.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que
a referida área será destinada à implantação de Distrito Industrial para
microempresas e pequenas empresas e de Distrito de Base
Tecnológica, com incubadoras e pequenas empresas do gênero, o
que beneficiará a população local e proporcionará importante
repercussão na área econômica e social do Município.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no caso em
análise, está prevista no art. 2º do projeto em questão, que estabelece
o retorno do bem ao patrimônio do doador se, no termo avençado, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de
domínio, considerando que a utilização do imóvel não foi demandada
por nenhum órgão estadual e que a administração local pretende
destiná-lo à implantação de obra de relevante interesse público.

Por seu turno, a administração de Divinópolis manifesta sua
concordância com a proposição quanto à conveniência da doação do
imóvel em favor do Município e à sua destinação para implantação de
Distrito Industrial e Distrito de Base Tecnológica, o que terá impacto
socioeconômico positivo para o Município.

Embora não haja óbice à tramitação da matéria, apresentamos o
Substitutivo nº 1, no final deste parecer, que dá nova redação ao art.
1º do projeto de lei e promove a adequação do texto à técnica
legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.220/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Divinópolis o imóvel constituído de terreno com área de 65.880m²
(sessenta e cinco mil oitocentos e oitenta metros quadrados), situado
no lugar denominado Grotão e Serra do Quintal, no Município,
registrado sob o nº 90.020 do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Divinópolis.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação de Distrito Industrial para microempresas e pequenas
empresas e de Distrito de Base Tecnólogica, com incubadoras e
pequenas empresas do gênero.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.319/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº
2.319/2008 dispõe sobre horário destinado à educação na
programação da TV Minas Cultural e Educativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/4/2008, foi a proposição
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do Regimento Interno, sobre a juridicidade, constitucionalidade
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e legalidade da matéria.
Fundamentação

Nos termos de seu art. 1º, o projeto em epígrafe cria, na
programação da emissora TV Minas Cultural e Educativa, um horário
destinado à transmissão de aulas para vestibulandos.

A interferência na grade de programação da TV Minas por meio de
proposição legislativa já foi objeto da apreciação desta Comissão
quando do exame do Projeto de Lei nº 1.636/2007, do mesmo
Deputado autor do projeto em tela, o qual pretendia incluir um horário
destinado ao turismo. Nesta oportunidade, adotamos os argumentos
que embasaram o parecer na ocasião exarado por esta Comissão.

A Lei nº 11.179, de 1993, reorganizou a Rede Minas, transformando-
a em fundação pública, sem fins lucrativos, com autonomia
administrativa e financeira, isenta de tributação estadual e detentora
de privilégios legais atribuídos a entidades de utilidade pública. De
acordo com o art. 3º da lei, a entidade tem como objetivo promover,
sem fins comerciais, por meio da televisão, atividades culturais e
educativas. No cumprimento de sua finalidade, compete à fundação,
nos termos do art. 4º da mesma lei, produzir e distribuir material
audiovisual e difundir programas educativos, culturais, esportivos,
sociais e artísticos, visando à integração informativa, cultural,
educativa, econômica, social e administrativa do Estado; articular suas
atividades com as de centros universitários estaduais, nacionais e
internacionais, com as dos diversos setores administrativos do Estado
e com as de outros segmentos da sociedade e manter intercâmbio
com outros sistemas de televisão educativa; colaborar com as demais
emissoras em áreas de trabalho de interesse comum, relacionadas
com a educação e a cultura; difundir as políticas cultural, educativa,
econômica, social, esportiva e administrativa desenvolvidas por
órgãos e entidades da administração pública estadual e por outros
segmentos sociais; contribuir para preservar as memórias cultural,
popular e erudita de Minas, por meio do registro de manifestações, de
sua inclusão na programação da emissora e do arquivamento das
gravações, visando à instituição de museu da imprensa e do som;
produzir peças de vídeo para veiculação ou utilização em reuniões
comunitárias, seminários, campanhas e atividades afins, a serem
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disponibilizadas para venda ou empréstimo na forma de cópia em
videocassete ou em outra espécie de registro audiovisual.

Como decorrência da separação dos Poderes e a bem da eficácia
da administração pública, não pode a lei disciplinar matérias que
sejam próprias da ação administrativa, como pretende a proposição
em tela. Se se admitir que a lei pode criar um horário destinado ao
turismo ou a aulas de preparação para o vestibular, outras leis criarão
horários destinados ao esporte, a ações sociais, à culinária mineira e
assim por diante, até que toda a programação da emissora esteja
definida em lei.

Ao apreciar o Projeto de Lei nº 1.636/2007, esta Comissão constatou
que a Lei nº 11.179, de 1993, que organiza a TV Minas, não
mencionava a atividade de turismo ao descrever o objeto de sua
programação. Então, foi apresentado ao projeto um substitutivo para
que esse objeto passasse a incluir aquela atividade, o que não
configurava interferência normativa na programação da emissora.

A proposição em tela não admite, todavia, solução similar, porque a
referida lei, em diversos momentos, estabelece como objetivo da TV
Minas a atividade de ensino, razão pela qual somos levados a concluir
pela impossibilidade da tramitação da matéria nesta Casa.

Deve-se registrar que, no exercício de sua função fiscalizadora,
cabe a esta Casa discutir a programação da TV Minas, monitorar sua
qualidade e sugerir melhorias, por meio, por exemplo, da realização
de audiência pública, na Comissão própria. Todavia não pode o
parlamentar interferir na programação, porque é matéria tipicamente
administrativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.319/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.394/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposta em análise, encaminhada a esta Casa Legislativa pelo
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Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 215/2008, altera as
Leis nº 14.699, de 6/8/2003, nº 6.763, de 26/12/75, nº 13.470, de
17/1/2000, nº 14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/5/2008, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de 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 alterar a Lei nº 14.699, de 2003,

que promoveu ampla reforma tributária no Estado e autorizou o Poder
Executivo a instituir o Cadastro Informativo de Inadimplência em
Relação à Administração Pública do Estado de Minas Gerais - Cadin-
MG.

Cadastro similar foi criado na órbita federal, por meio da Lei nº
10.522, de 19/7/2002, com o propósito de fornecer à administração
pública informações e registros relativos à inadimplência de
obrigações para com a Fazenda.

As medidas cogitadas na proposição em análise têm o objetivo de
facilitar a gestão dos créditos em atraso, de titularidade do Tesouro,
facilitando, até mesmo, a emissão das certidões que são solicitadas
pelo contribuinte, conforme assegura o art. 5º, XXXIII e XXXIV, da
Constituição da República.

Nos termos da lei, o Cadin-MG mantém a relação das pessoas
físicas e jurídicas responsáveis por obrigações tributárias com o Fisco,
vencidas e não pagas, inscritas em dívida ativa.

Para que a administração pública possa inserir o nome do
contribuinte inadimplente no Cadin-MG, devem ser atendidos,
atualmente, os pressupostos insculpidos nos incisos I a III do § 4º do
art. 24 da Lei nº 14.699, quais sejam o contribuinte deve estar sendo
executado, o débito não pode estar sendo contestado judicialmente, e
o devedor não pode estar em situação que permita a emissão de
certidão de débito tributário positiva com efeito de negativa.

Esta, a propósito, consiste na parte da norma que se pretende
alterar, de modo a permitir a inclusão, no cadastro, do nome de
devedores de parcelas de pequeno valor, cujo custo da execução
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fiscal não é compatível com o montante da dívida. Em outras palavras,
nos moldes propostos na lei cogitada, a administração pública não
poderia inserir o nome dos devedores dessas pequenas parcelas no
Cadin-MG, pelo fato de não serem objeto da execução fiscal, que
consiste, até então, em uma das exigências da norma para a
negativação do contribuinte.

Segundo a nova sistemática a ser adotada, mediante a alteração
pretendida pelo Chefe do Poder Executivo, não seria necessária a
ocorrência simultânea das condições previstas no § 4º do art. 24 para
a inclusão do nome no cadastro, bastando, para tanto, que o devedor
não esteja contestando o débito judicialmente e que a dívida seja um
pressuposto para a emissão de certidão positiva de débito tributário.

Tratando-se da alteração de lei em sentido formal, a proposta deve
ser apreciada por esta Casa, em face do disposto no art. 61 da
Constituição mineira, que atribui à Assembléia Legislativa a
prerrogativa para dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado, especificamente aquelas que dizem respeito ao sistema
tributário estadual.

Deve ser enfatizado, também, que não existe nenhuma vedação de
ordem constitucional a que se instaure, no caso, o processo legislativo
por iniciativa do Governador do Estado.

Não vislumbramos, portanto, nenhum impedimento a que a
proposição tramite nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.394/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.428/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe
acrescenta o art. 11-A à Lei nº 14.185, de 31/1/2002, que dispõe
sobre o processo de produção do queijo- minas artesanal e dá outras
providências.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/5/2008 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política
Agropecuária e Agroindustrial para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em exame pretende alterar a Lei nº 14.185, de 2002, que

dispõe sobre o processo de produção do queijo-minas artesanal e dá
outras providências, por meio da inclusão do art. 11-A, que tem o
seguinte enunciado:

“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”.

Dito de outra forma, a proposição tem por objetivo promover o
acautelamento dos modos de fazer o queijo mineiro obtido a partir do
leite cru, enraizados no cotidiano das comunidades, para fins de
registro no Livro de Registro dos Saberes, nos termos do art. 1º, § 1º,
I, do Decreto Federal nº 3.551, de 2000, que institui o Registro de
Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio
cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e
dá outras providências.

Como salienta o autor, a caracterização de cada tipo de queijo-
minas artesanal é feita com base na qualidade do leite, ligada a
fatores físicos, geográficos e naturais (clima, relevo e vegetação), e
nas diferentes técnicas empregadas, na cultura lática, no tipo de
coagulante e nas condições de maturação.

Dessa forma, observa-se a necessidade de o Estado promover a
identificação e o levantamento dos diversos processos de produção
do queijo-minas artesanal em todas as regiões do Estado, para fins de
proteção desse importante patrimônio cultural, a exemplo do que foi
feito com o processo de produção do queijo do Serro, único bem
cultural atualmente registrado no Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico do Estado - Iepha.

Ressalta ainda o autor que, a despeito de as regiões das Serras da
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Canastra, do Salitre e do Sul de Minas, entre outras, serem produtoras
de queijo-minas artesanal de excelente qualidade, tais processos
ainda não foram estudados pelo poder público para fins de seu
acautelamento.

Trata-se de medida que encontra amparo no art. 216, II, § 1º, do
Texto Magno, que tem a seguinte redação:

“Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:

(...)
II - os modos de criar, fazer e viver;
(...)
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade,

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de
outras formas de acautelamento e preservação”.

No mesmo diapasão, salientamos as normas estabelecidas nos arts.
208 e 209 da Constituição do Estado, relacionadas à proteção e
preservação dos bens culturais mineiros, de natureza material e
imaterial.

Finalmente, registramos a inexistência de óbice à iniciativa
parlamentar do processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.428/2008.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião Costa

- Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.447/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe “obriga os fabricantes, montadores e distribuidores de
aparelhos de telefonia móvel a instalar ou fornecer acessório que
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neutralize a radiação não ionizante”.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 7/6/2008, foi o projeto

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre a obrigatoriedade de os

fabricantes, montadores e distribuidores de aparelhos de telefonia
móvel instalarem ou fornecerem acessório que neutralize a radiação
não ionizante. Entende-se por não ionizante, nos termos do projeto, a
radiação de baixa freqüência, variável no tempo, de até 300 GHz
(trezentos gigahertz), emitida por aparelho celular.

Cumpre, inicialmente, reconhecer que o art. 24, incisos V e XII, da
Constituição da República dispõe que compete à União, aos Estados
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre consumo e
proteção e defesa da saúde.

O Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 1990
– dispõe, por sua vez, no seu art. 6º, que são direitos básicos do
consumidor a proteção à vida, à saúde e à segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos.

Contudo, é importante considerar que o projeto encontra óbice de
natureza constitucional, uma vez que compete à União explorar,
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, segundo dispõe o
art. 21, XI, da Constituição da República. Detentora da competência
para explorar os serviços de telecomunicações, a União também
possui a competência privativa para legislar a esse respeito, conforme
determina o art. 22, IV, da Carta Maior. Dessa forma, resta claro que o
projeto ofende os arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição da República,
mediante ingerência na regulamentação da exploração de serviços de
competência da União.

Cabe destacar, ainda, que, fazendo uso de sua competência
constitucional, a União editou a Lei Federal no 9.472, de 1997, que
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dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e o funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional no 8, de 1995.
Nos termos do art. 1o desta lei, compete à União, por intermédio do
órgão regulador - Anatel - e nos termos das políticas estabelecidas
pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos
serviços de telecomunicações. A organização inclui, entre outros
aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da execução,
comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento
de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos
de órbita e espectro de radiofreqüências.

No que toca à matéria, é oportuno mencionar também a existência
da Resolução no 303, de 2 de julho de 2002, da Anatel, que aprova o
regulamento sobre limitação da exposição a campos elétricos,
magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofreqüências entre 9
KHz e 300 GHz.

Ressalte-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem firme
entendimento sobre a impossibilidade de interferência do Estado nas
relações jurídico-contratuais entre poder concedente federal e as
empresas concessionárias, especificamente no que tange a
alterações das condições estipuladas em contrato de concessão de
serviços públicos, sob regime federal, mediante a edição de leis
estaduais.

Nesse aspecto, é importante registrar que o STF, no julgamento da
ADI nº 3.533-9, publicada no “Diário da Justiça” de 6/10/2006,
considerou inconstitucional a Lei Distrital nº 3.596, de 2005, que
impunha às empresas de telefonia fixa a obrigação de instalar
contadores de pulso em cada ponto de consumo do referido serviço. A
Corte Constitucional entendeu que a lei distrital, ao criar obrigação
não prevista nos contratos de concessão de serviço público de
telefonia, tratou de matéria de competência da União. O STF não
acatou a tese de que a matéria se encontra inserida no Direito do
Consumidor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.447/2008.
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Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.448/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
2.448/2008 dispõe sobre a criação de postos de coleta de
medicamentos de uso doméstico com prazo de validade vencido e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 7/6/2008, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Meio Ambiente e Recursos Naturais.

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

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação de postos de

coleta de medicamentos de uso doméstico com prazo de validade
vencido e dá outras providências.

Matéria semelhante tramitou nesta Casa, na legislatura passada, na
forma do Projeto de Lei no 221/2003 e, nesta legislatura, na forma dos
Projetos de Lei nºs 444/2007, 1.753/2007 e 2.091/2008, tendo
recebido desta Comissão parecer por sua antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade.

Submetida a novo exame, entendemos que a medida consignada no
Projeto de Lei nº 2.448/2008 apresenta os mesmos problemas dos
citados projetos.

A seguir, transcrevemos os principais argumentos apresentados por
esta Comissão quando da apreciação dos projetos mencionados, os
quais demonstram a inviabilidade jurídica da proposição em epígrafe.

“As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição
vigente foram consubstanciadas na Lei nº 8.080, de 19/9/90, a Lei
Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde e para a organização e o
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funcionamento dos serviços correspondentes (...)
Conforme determinam a alínea ‘a’ do inciso I e o inciso VI do art. 6º

da Lei nº 8.080, de 1990, estão incluídos no campo de atuação do
SUS a execução de ações de vigilância sanitária e o controle e a
fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a
saúde, matéria de que trata a proposição (...)

A matéria é regulada pela Lei nº 5.991, de 17/12/73, que ‘dispõe
sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências’, e pela
Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que ‘dispõe sobre a
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas,
os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e
outros produtos e dá outras providências’.

O controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos rege-se, em todo território nacional, pelo
disposto nos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.991, de 1973, cujas disposições
abrangem as unidades do serviço público civil e militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere aos
conceitos, definições e responsabilidades relativos ao tema (...)

A Lei nº 6.360, de 1976, determina que somente poderão armazenar
ou expedir os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, os cosméticos e os saneantes as empresas autorizadas
para tal fim pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos tenham
sido licenciados pelo órgão competente das unidades federativas em
que se localizam (...)

As instruções do Ministério da Saúde sobre a matéria estão contidas
na Portaria nº 802, de 8 de outubro de 1998, que institui o sistema de
controle e fiscalização em toda a cadeia de produtos farmacêuticos. A
portaria determina que os estabelecimentos de produção, de
distribuição, de transporte e de dispensação são solidariamente
responsáveis pela qualidade e pela segurança dos produtos
farmacêuticos objetos de suas atividades específicas, sendo que as
empresas de distribuição e de dispensação não poderão aceitar a
entrada de produtos farmacêuticos com especificações não
condizentes com o estabelecido na norma, inclusive no que concerne
aos prazos de validade (...)
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Segundo o art. 13 da Portaria nº 802, de 1998, as empresas
autorizadas como distribuidoras têm o dever, além de outros, de
manter a qualidade dos produtos durante todas as fases da
distribuição, sendo responsáveis por quaisquer problemas
conseqüentes ao desenvolvimento de suas atividades.

O distribuidor deve notificar à autoridade sanitária competente, em
caráter de urgência, quaisquer suspeitas de alteração, adulteração,
fraude ou falsificação dos produtos, com a indicação do número do
lote para averiguação da denúncia, sob pena de responsabilização
nos termos da legislação penal, civil e sanitária.

Deve também identificar e devolver, ao titular do registro, os
produtos com prazo de validade vencido - mediante operação com
nota fiscal - ou, na impossibilidade dessa devolução, deve solicitar
orientação à autoridade competente da sua região.

É, ainda, dever do distribuidor obedecer às normas do Manual de
Boas Práticas de Distribuição, entre as quais inclui-se a obrigação de
possuir procedimento operacional escrito para plano emergencial de
recolhimento e de devolução de medicamentos e para necessidades
urgentes e não urgentes, sendo obrigatória a informação do
recolhimento aos clientes – drogarias, farmácias e hospitais – a quem
o lote tiver sido distribuído, inclusive os localizados nos países
integrantes do Mercosul (...)

Dispõe, ainda, sobre a matéria a Lei nº 9.782, de 26/1/99, que define
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa - e dá outras providências. O art. 2º da
citada lei estabelece que compete à União, no âmbito do sistema,
definir a política nacional de vigilância sanitária e normatizar, controlar
e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a
saúde, competindo à Anvisa estabelecer normas, propor, acompanhar
e executar políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária.

Assim, como se pode depreender pelo exposto, no âmbito do SUS,
compete à União definir e coordenar os seus sistemas, bem como
estabelecer normas, cabendo aos Estados apenas suplementá-las, no
que lhe for peculiar.

A matéria objeto da proposição em tela encontra-se exaustivamente
disciplinada nas normas federais de caráter nacional já mencionadas,
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não apresentando inovações”.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 2.448/2008.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.455/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 225/2008, 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 Teófilo Otôni os imóveis que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008 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 2.455/2008 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Teófilo Otôni dois imóveis situados no lugar denominado Colônia
Francisco Sá, nesse Município, sendo um com área de 24.000m²,
registrado sob o nº 34.170, às fls. 264, v., a 265 do Livro 3-AI; e outro
com 31,2260ha, registrado sob o nº 43.779, às fls. 209, v., a 210 do
Livro 3-AQ; ambos no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Teófilo Otôni.

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 existência de interesse público devidamente
justificado.
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De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, os imóveis
serão destinados à instalação de instituições de ensino municipais,
para atender à demanda escolar do Município.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que os bens reverterão ao patrimônio do Estado, se, no
prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de doação,
não lhes tiver sido dada a destinação estabelecida.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste
parecer, para adequar sua redação à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.455/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Teófilo Otôni 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

Teófilo Otôni os seguintes imóveis situados no lugar denominado
Colônia Francisco Sá, nesse Município:

I - terreno com área de 24.000m² (vinte e quatro mil metros
quadrados), registrado sob o nº 34.170, às fls. 264, v., a 265 do Livro
nº 3-AI, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Teófilo
Otôni;

II - terreno com área de 31,2260ha (trinta e um vírgula dois mil
duzentos e sessenta hectares), registrado sob o nº 43.779, às fls. 209,
v., a 210 do Livro nº 3-AQ, no Cartório de Registro de Imóveis de
Teófilo Otôni.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
se destinam à instalação de instituições de ensino municipais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado, caso não sejam, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, utilizados com a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 16 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.475/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 229/2008, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 2.475/2008,
que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico de carreiras
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
- Ipsemg -, institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional do Instituto Mineiro de
Agropecuária - Gedima - e cria cargos da carreira de Agente
Governamental.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 13/6/2008, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, fundamentado
nos termos seguintes.

Fundamentação
Primeiramente, a proposição em análise propõe o reajuste de 5%

sobre o vencimento básico dos cargos integrantes das carreiras de
Auxiliar de Seguridade Social, Técnico de Seguridade Social e
Analista de Seguridade Social, do Ipsemg, retroativo a 1º de maio.
Estabelece, ainda, que o reajuste proposto não será deduzido do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável -
VTI. Isto, porque, nos termos da Lei nº 15.787, de 2005, que instituiu a
VTI, os valores acrescidos ao vencimento básico, decorrentes, entre
outras causas, da concessão de reajuste geral ou diferenciado, serão
deduzidos do valor da VTI percebida pelo servidor, reduzindo-se, por
conseqüência, o valor desta.

Outra medida proposta é a instituição da Gedima para os ocupantes
de cargo de provimento efetivo e para os detentores de função pública
das carreiras do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, a qual será
atribuída mensalmente, com vigência retroativa a 1º de janeiro e
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concedida mediante pontuação aferida com base na escolaridade, no
tempo de serviço e nas avaliações de desempenho individual e
institucional.

Cumpre observar que a Gedima, que ora se propõe criar, é muito
semelhante à Gedama, Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional, concedida aos ocupantes de
cargo de provimento efetivo e aos detentores de função pública das
carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, por meio da Lei nº 17.351, de
17/1/2008. Com efeito, a natureza das gratificações mencionadas e a
sistemática adotada para a sua concessão são as mesmas. Ademais,
assim como determina a Lei nº 17.351, que instituiu a Gedama, o
projeto em estudo determina que serão deduzidos da Gedima os
valores acrescidos à remuneração do servidor a partir de 1º/1/2008,
em virtude de reajuste do vencimento básico, alteração do
posicionamento ou concessão de vantagem pecuniária de caráter
permanente.

Na mensagem que encaminhou o projeto, o Chefe do Executivo
esclarece que a instituição da Gedima é decorrente de proposta
apresentada pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento,
Gestão e Finanças, enquanto o reajuste de 5% proposto para as
carreiras do Ipsemg decorre de negociações conduzidas por comissão
tripartite, composta por representantes dos servidores e da direção
daquela autarquia, juntamente com técnicos da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - Seplag.

Finalmente, propõe-se a criação de 26 cargos de provimento efetivo
da carreira de Agente Governamental, pertencentes ao Grupo de
Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-
Institucionais do Poder Executivo, para fazer face à necessidade de
readequação do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de
Governo - Segov.

Conforme se depreende da análise da proposição, trata-se da
instituição de normas afetas à criação de cargos, aumento de
remuneração e regime jurídico dos servidores do Estado, matérias
que, nos termos do art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição
Federal, são reservadas à iniciativa privativa do Chefe do Poder
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Executivo. Outrossim, a matéria é de competência legiferante do
Estado.

As medidas consubstanciadas na proposição em análise, se
aprovadas, acarretarão aumento de despesa para os cofres públicos
estaduais, o que impõe a observância das disposições da Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. À
luz do art. 16 da referida lei, a criação, a expansão ou o
aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento de
despesa devem ser acompanhados da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes. Exige-se, ainda, declaração do
ordenador de despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Para dar cumprimento às determinações da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão encaminhou a esta Casa, por meio do Ofício OF/GAB-SEC nº
415/2008, informações sobre o impacto financeiro das medidas
consignadas na proposição, que serão analisadas pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

Objetivando, apenas, corrigir a denominação da carreira a que se
refere o inciso I do § 1º do art. 2º da proposição, apresentamos, na
conclusão deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.475/2008 com
a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
No inciso I do § 1º do art. 2º, substitua-se a expressão “Assistente

Agropecuário” por “Fiscal Assistente Agropecuário”.
Sala das Comissões, 24 de junho de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 17/2007

Comissão de Saúde
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Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº 17/2007

determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias nas
embalagens dos leites dos tipos C e B.

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1,  retorna agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos
termos dos arts. 189 e 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Integra este parecer, anexa, a redação do vencido, conforme
determina o § 1° do art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição pretende tornar obrigatória a impressão do quadro de

vacinas infantis, para que este seja amplamente divulgado.
Avaliado no 1° turno pelas Comissões de Constituiçã o e Justiça e de

Saúde, recebeu o projeto o Substitutivo n° 1, que m odifica o comando,
tornando obrigatória apenas a afixação do quadro de vacinas nos
hospitais e serviços de saúde da rede pública. Foi aprovado em
Plenário na forma do Substitutivo n° 1 e volta à no ssa apreciação.

Várias foram as razões para a apresentação do substitutivo,
destacando-se a necessidade de separação entre as atribuições do
poder público e as da esfera privada. Entendeu-se, porém, que a
divulgação do calendário vacinal é muito importante, e a solução
adotada foi determinar sua afixação nos aparelhos da rede pública de
saúde.

De fato, as vacinas tornam as pessoas resistentes a infecções e
infestações de doenças, mantendo alerta o sistema imunológico. Para
ativar as defesas naturais do indivíduo, as vacinas usam os mesmos
agentes causadores das doenças, só que mais fracos, o que leva o
organismo a reagir, produzindo anticorpos eficientes no combate a tais
doenças.

Além de proteger a vida e a saúde da pessoa imunizada, a
vacinação protege também toda a população, pois impede a
propagação de epidemias, erradicando graves doenças. A vacina é
mais eficaz no controle das doenças do que a medicação usada para
a cura, além de ser um método mais barato para controle da saúde
pública.

O calendário de vacinação é bastante intenso para crianças até 6
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anos, que são imunizadas contra uma série de doenças, mas essa
forma de proteção também se estende aos adultos e idosos.

Há informação sobre o quadro de vacinação disponível na rede
pública. Também os programas voltados para a saúde da criança
divulgam e enfatizam a necessidade de vacinação, bem como as
doses, datas e idade de cada imunização.

Consideramos, entretanto, que o procedimento é muito importante
para a saúde do povo mineiro e, por essa razão, acolhemos o projeto,
na forma sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2° turno, do

Projeto de Lei n° 17/2007, na forma do vencido em 1 ° turno.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Ruy Muniz.

PROJETO DE LEI N° 17/2007
(Redação do Vencido)

Torna obrigatória a afixação, nas dependências dos hospitais e
centros de saúde da rede pública estadual, de informações relativas
às vacinas infantis obrigatórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os hospitais e centros de saúde da rede p ública estadual

manterão afixadas em suas dependências, em locais de fácil acesso e
visibilidade, informações relativas às vacinas infantis obrigatórias.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor no prazo de sesse nta dias contados
da data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 532/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto em epígrafe institui a

Bolsa-Atleta no âmbito do Estado.
Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, vem agora o

projeto para análise no 2º turno, nos termos do art. 189, combinado
com o art. 102, VI, “b”, do Regimento Interno.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
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A proposição original pretendia instituir a bolsa-atleta, garantindo
aos atletas praticantes do desporto de rendimento nas modalidades
olímpicas e paraolímpicas, bem como nas modalidades vinculadas ao
Comitê Olímpico Internacional – COI – e ao Comitê Paraolímpico
Internacional, a concessão de benefício de valores mensais, a ser
estabelecido pelo Poder Executivo.

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

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer preliminar,
argumentou que a proposição original tem claramente natureza
administrativo-programática. A iniciativa de atividades dessa natureza
constitui prerrogativa própria do Poder Executivo, razão pela qual essa
Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, que institui a política de
incentivo aos atletas praticantes do desporto de rendimento em
modalidades olímpicas e paraolímpicas.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ao analisar
a repercussão financeira do Substitutivo nº 1, entendeu que ele não
cria despesas para o Estado, pois dispõe sobre política que poderá ou
não vir a ser implementada.

Assim, o projeto de lei em análise, na forma aprovada no 1º turno,
não só está devidamente adequado quanto aos aspectos
constitucionais, legais e financeiros como, quanto ao mérito,
apresenta relevante fim social ao propiciar treinamento esportivo aos
atletas que não têm outra fonte de sustento, possibilitando-lhes as
mesmas oportunidades que têm os atletas patrocinados.

Dessa forma, somos amplamente favoráveis ao acatamento da
matéria em comento.

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

532/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 25 de junho de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Carlin Moura - Célio Moreira - Domingos Sávio.
PROJETO DE LEI Nº 532/2007

(Redação do Vencido)
Institui a política de incentivo aos atletas praticantes do desporto de

rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política de incentivo aos atletas praticantes

do desporto de rendimento em modalidades olímpicas e
paraolímpicas, bem como nas modalidades vinculadas ao Comitê
Olímpico Internacional – COI – e ao Comitê Paraolímpico
Internacional.

Art. 2º - A política instituída por esta lei será implementada mediante
a concessão do benefício mensal de bolsa-atleta, em valor a ser
estabelecido por meio de decreto do Poder Executivo.

§ 1º - A bolsa-atleta será concedida aos atletas de rendimento das
modalidades olímpicas e paraolímpicas reconhecidas,
respectivamente, pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê
Paraolímpico Brasileiro, bem como aos atletas de rendimento das
modalidades esportivas vinculadas ao COI e ao Comitê Paraolímpico
Internacional.

§ 2º - A concessão da bolsa-atleta não gera nenhum vínculo entre os
atletas beneficiados e a administração pública estadual.

Art. 3º - A bolsa-atleta poderá ser concedida às seguintes
categorias:

I - atleta estudantil, relativa aos estudantes que participem com
destaque dos jogos escolares e universitários brasileiros;

II - atleta nacional, relativa aos atletas que tenham participado de
competição esportiva em âmbito nacional;

III - atleta internacional, relativa aos atletas que tenham participado
de competição esportiva no exterior;

IV - atleta olímpico e paraolímpico, relativa aos atletas que tenham
participado de jogos olímpicos e paraolímpicos.

Art. 4º - Para pleitear a concessão da bolsa–atleta, o atleta deverá



1561

preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - ser domiciliado e ter residência fixa em Município do Estado há,

pelo menos, dois anos;
II - ter a idade mínima de quatorze anos para a obtenção das bolsas

atleta nacional, atleta internacional e atleta olímpico e paraolímpico e
ter a idade mínima de doze anos e máxima de dezesseis anos para a
obtenção da bolsa-atleta estudantil;

III - estar em plena atividade esportiva;
IV - não receber nenhum tipo de patrocínio de pessoas jurídicas,

públicas ou privadas, entendendo–se por patrocínio todo e qualquer
valor pecuniário, eventual ou regular, diverso do salário;

V - não receber salário de entidade de prática desportiva;
VI - ter participado de competição esportiva em âmbito municipal,

estadual ou nacional ou no exterior no ano imediatamente anterior
àquele em que tiver sido pleiteada a concessão da bolsa-atleta;

VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública
ou privada.

Art. 5º - Atletas de reconhecido destaque, de modalidades não
olímpicas ou não paraolímpicas que não sejam vinculadas ao COI ou
ao Comitê Paraolímpico Internacional, poderão pleitear a concessão
da bolsa-atleta nas categorias estudantil, nacional ou internacional,
mediante indicação das entidades dirigentes dos respectivos esportes,
referendada por histórico de resultados e situação nos “rankings”
municipal, estadual, nacional ou internacional da respectiva
modalidade.

Art. 6º - As indicações referentes às modalidades previstas no art. 4º
desta lei serão submetidas à Secretaria de Estado de Esportes e da
Juventude, para que sejam observadas as prioridades de atendimento
à política estadual de esportes e a disponibilidade financeira.

Art. 7º - A bolsa-atleta será concedida pelo prazo de um ano,
configurando doze recebimentos mensais.

Parágrafo único - Os atletas que estiverem recebendo o benefício e
conquistarem medalhas nos jogos olímpicos ou paraolímpicos serão
indicados automaticamente para renovação das respectivas bolsas.

Art. 8º - Os atletas beneficiados prestarão contas dos recursos
financeiros recebidos na forma e nos prazos fixados em regulamento.
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Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.990/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.990/2008, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que dá a denominação de Engenheiro Wagner do Nascimento
ao Distrito Industrial Uberaba-III, 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° 1.990/2008
Dá denominação ao Distrito Industrial Uberaba-III, localizado no

Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Distrito Industrial Engen heiro Wagner do

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de junho de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora - Fábio

Avelar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.993/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.993/2008, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Associação de Lojistas e
Representantes de Móveis de Minas Gerais - Alormov -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.993/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Lojistas e
Representantes de Móveis de Minas Gerais - Alormov -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator - Gilberto
Abramo - Inácio Franco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 25/6/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.

Ruth Cardoso, ocorrido em 24/6/2008, em São Paulo. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE JUNHO DE 2008

ATAS
ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/6/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados João Leite e Sávio Souza
Cruz; aprovação - Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.565 a 2.572/2008
- Requerimentos nºs 2.666 a 2.674/2008 - Interrupção e reabertura
dos trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio
- Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -
Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -
Neider Moreira - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Sávio Souza Cruz -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado.

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 Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutí-
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la, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ouvi atentamente a leitura,

muito bem feita pelo Deputado Vanderlei Miranda, da ata. Talvez
tenha faltado à ata uma citação, já que meu partido, o PSDB, perdeu,
exatamente anteontem, uma de suas grandes líderes, D. Ruth
Cardoso. Não apenas o PSDB como o nosso país e todos nós
estamos de luto pelo passamento da ex-primeira-dama, título que ela
insistentemente pedia que não fosse atribuído a ela. Apesar da leitura
muito bem feita da ata, gostaria de fazer este registro, para que
constasse nos anais da Assembléia Legislativa. D. Ruth Cardoso não
se acomodou no Palácio. Ela deixou Brasília, deixou o Palácio, apoiou
seu marido, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, esteve no
semi-árido brasileiro, onde montou projetos - e aqui lembro o
programa Comunidade Solidária - buscando fazer com que a
população brasileira, especialmente a mais pobre, se unisse, se
organizasse e empreendesse; buscando dar um salto à frente nas
condições muitas vezes miseráveis desse povo. Foram também da
antropóloga, da Profa. Ruth Cardoso idéias como a transferência de
renda para as famílias mais pobres, consagrada neste governo com o
nome de Bolsa-Família. Foi ela que, como observadora da vida
brasileira, lutou tanto, não apenas no PSDB como também no governo
Fernando Henrique Cardoso, para que a população mais carente do
nosso país pudesse ser atendida. Guardo uma lembrança especial de
D. Ruth Cardoso. Na condição de Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, tive um encontro com ela e com
Maria Helena Castro, ex-Secretária de Trabalho do Estado de São
Paulo, hoje Secretária de Educação do mesmo Estado, ao participar
de um grande seminário. Ouvi ali a antropóloga, a doutora, essa
mulher que, de alguma forma, despertou a admiração em todos os
brasileiros. Então, Sr. Presidente, quero agradecer esta oportunidade
e solicitar que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais registre o
pesar da Bancada do PSDB nesta Casa. Creio que, de alguma forma,
o pesar é dos 77 Deputados da Assembléia Legislativa, pelo
passamento de uma brasileira tão ilustre, que trouxe uma grande
contribuição para o País. Solicito que a Assembléia Legislativa
também envie os pêsames ao Presidente Fernando Henrique
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Cardoso. Sem dúvida, todos nós, do PSDB, sentimos muito a perda
de D. Ruth Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado João Leite que
formalize seu requerimento e comunica que, na reunião extraordinária
realizada ontem, pela manhã, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva
apresentou moção de pesar pela morte de D. Ruth Cardoso e esta
Casa realizou homenagem póstuma, fazendo um minuto de silêncio.
Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, queria aproveitar a
oportunidade - e acredito fazê-lo em nome de toda a nossa Bancada
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - para me juntar às
homenagens propostas, tanto pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva
quanto pelo Deputado João Leite, à memória da ex-primeira-dama, D.
Ruth Cardoso, uma pessoa cujo comportamento engrandeceu a vida
pública do nosso país. Falando em PSDB, já que mencionei o
Deputado João Leite, queria deixar registrada a sugestão que tenho
feito nos bastidores, Sr. Presidente. Tendo em vista a possibilidade de
o partido optar pelo apoio informal à coligação dos dois partidos que
lhe fazem oposição há duas décadas no nosso país, se a opção for
mesmo pelo apoio informal, que a convenção se realize no Shopping
Oi, que é o templo da informalidade aqui em Belo Horizonte. Acho que
não haveria local mais adequado para a convenção que vai decidir
sobre o apoio informal que o Shopping Oi. Com essas observações,
registro ainda que, lamentavelmente - soube hoje -, meu pedido de
verificação de quórum, para que não se fizesse uma votação sem
quórum na reunião de ontem, impediu o Deputado Eros Biondini de
fazer importante pronunciamento. Mas tenho certeza de que o
Deputado compreende que nossa intenção não era a de impedi-lo de
falar, mas, simplesmente, a de impedir que esta Casa fizesse uma
votação sem quórum. Com certeza ele terá a oportunidade de fazer o
importante pronunciamento que queria fazer ontem ainda no dia de
hoje. Tenho certeza também de que o nosso Deputado Célio Moreira,
já postado na tribuna, trará importantes contribuições para a política
de Belo Horizonte e de Minas Gerais com o importante assunto que
trará hoje à baila neste Plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
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aprovada.
Questões de Ordem

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, ontem houve a
impossibilidade de fazermos um importante comunicado. Não
poderíamos deixar que esta semana findasse sem comunicar que, do
dia 19 até a data de hoje, estamos vivendo a Semana de Combate às
Drogas, com uma agenda que envolve várias programações. Como
esse é um tema que diz respeito a todos e como este Parlamento
precisa estar cada vez mais atento a essa realidade, faço aqui esse
registro. Quero referir-me aqui ao Deputado Célio Moreira, que tem
sido um grande batalhador para que possamos aumentar o orçamento
destinado à Subsecretaria de Políticas Antidrogas. Nesta semana,
todos nós, belo-horizontinos e mineiros que queremos uma cidade
melhor, um Estado mais protegido, estamos unidos na luta contra as
drogas. Não podemos deixar de registrar o esforço conjunto do Estado
e das comunidades terapêuticas. O tema da campanha é: “Na
prevenção, dividir responsabilidades é multiplicar resultados”. Trata-se
de um tema muito feliz, escolhido pela Subsecretaria de Políticas
Antidrogas. Estamos, assim, de mãos dadas nesse trabalho. Fazemos
esse registro em nome também do Conselho Estadual Antidrogas.
Felicitamos a Subsecretaria de Políticas Antidrogas por esta semana,
porque este é um problema crônico, uma ferida da nossa sociedade
atual. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, como bem disse o nosso amigo Deputado Eros Biondini,
hoje, dia 26 de junho, em todo o mundo, comemora-se o Dia
Internacional contra as Drogas. Desde o dia 19, a Subsecretaria de
Políticas Antidrogas vem promovendo, na Capital, várias ações e
vários eventos, alguns de caráter lúdico-educativo, dentro da
programação da Semana Antidrogas, que tem o seu encerramento
hoje, no Mineirinho, com a participação do Deputado Eros Biondini,
num “show” que reunirá católicos e evangélicos num propósito único,
que é a luta contra as drogas. Em Minas, a Semana Antidrogas foi
criada neste ano pelo Governador Aécio Neves, com o lema “Família
e comunidade: construindo uma rede para a vida”, como forma de
mobilizar e estimular o cidadão, dentro do espírito de conscientização
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nacional sobre o uso das drogas e suas conseqüências nefastas.
Entre as ações implementadas, uma merece especial destaque: a
assinatura de convênios, no valor de R$1.500.000,00, com as 35
entidades que já trabalham com o Estado. A celebração do convênio
aconteceu durante o lançamento oficial da Semana Antidrogas, no
auditório do Conselho Regional de Medicina. Na ocasião, o
Subsecretário Cloves Benevides anunciou que a meta do governo é
atender 4 mil dependentes químicos em todo o Estado. A capacidade
hoje de atendimento é de 1.200. O Dia Internacional contra as Drogas
está sendo celebrado, em todo o mundo, neste 26 de junho, data
escolhida pela ONU para o desenvolvimento de ações de combate ao
uso e ao tráfico de entorpecentes. Em países de posições mais duras
e leis mais firmes contra o crime, como a China, pelo menos até 2005
a data era marcada pela execução de prisioneiros acusados de
envolvimento com drogas. Mas organizações engajadas na luta contra
a droga protestaram contra esse tipo de ação. Nos Emirados Árabes,
a data é marcada por realização de assembléias públicas, eventos de
conscientização e cerimônias especiais. No Vietnã, as autoridades
celebram o dia antidrogas ordenando medidas enérgicas. No Brasil, a
Semana Nacional Antidrogas foi instituída por decreto de 28/5/1998,
como forma de intensificar as iniciativas dos setores públicos, privados
e não governamentais no combate às drogas e na recuperação dos
dependentes químicos e de conscientizar a sociedade quanto ao uso
e ao abuso de drogas lícitas e ilícitas. Aqui as ações foram
desenvolvidas pela Subsecretaria Antidrogas, em parceria com o
jornal “Hoje em Dia” e com a Rede Record Minas. Tivemos o Passeio
Ciclístico Pedalando pela Vida, que reuniu mais de 400 participantes
na Pampulha, e o lançamento do concurso de frases, desenhos e
vídeos voltados a escolas públicas e privadas, neste ano em que
nosso Conselho completa 25 anos. Sr. Presidente, pediria a V. Exa.
tempo para concluir minha fala, que é de fundamental importância.
Como Presidente da Frente Parlamentar Antidrogas, penso que esta
Casa não poderia deixar de fazer menção ao assunto. Quero concluir
porque temos informações importantes para passar não só aos
parlamentares mas também a todos os que nos acompanham pela TV
Assembléia, dados importantes em defesa da vida. Ainda dentro das
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celebrações, foi realizada uma “blitz” na MG-10, em frente ao posto da
Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Subsecretaria
Antidrogas e com a Polícia Rodoviária Federal. Na ocasião, foi
distribuído material informativo alertando e orientando a população
sobre o risco do consumo abusivo do álcool. Na segunda-feira, a
Subsecretaria Antidrogas fez o lançamento do projeto Ambiente Livre
de Tabaco, em seu auditório. Na terça-feira, houve a inauguração da
sede do Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas, que
passou a funcionar na Rua Tupinambás, nº 314, no Centro da Capital;
e, na quarta-feira, foi comemorado o aniversário do Conselho
Antidrogas, do qual sou integrante. Nesse Dia Internacional contra as
Drogas, é importante atentar para a mudança do perfil do usuário de
drogas. A figura clássica do consumidor mudou. Agora o perfil é o do
jovem que alterna o uso de várias drogas, conforme a ocasião e o seu
estado interior. É necessário que os pais estejam atentos ao
comportamento dos filhos e que os filhos fiquem atentos ao
comportamento dos pais e das demais companhias e suas reações no
convívio diário. Prevenção ainda é a palavra mais poderosa quando o
assunto é droga. As limitações trazidas pela ausência de políticas
públicas de saúde mais eficazes no tratamento da toxicomania e os
baixos resultados alcançados pelas terapias empregadas
mundialmente fazem-nos concluir que a forma de fato eficaz de
enfrentar as drogas e evitar sua invasão é a vigília constante, o
aconselhamento e o amor. O Estado já dispõe de importantes
instrumentos no plano do combate e da prevenção à droga, como o
Programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao
Dependente Químico, criado pelo governo em 2005, e que tem, entre
outras atribuições, a de firmar parcerias com as Federações de
Comunidades Terapêuticas e estimular os Municípios a implantar os
centros de atenção psicossocial para os dependentes de drogas e
álcool. O consumo da droga no Brasil aumentou, e isso não é uma
novidade para ninguém. Esta lamentável realidade se materializa nos
dramas que nos chegam diariamente pelos meios de comunicação.

O Sr. Presidente - Deputado Célio Moreira, preciso que V. Exa.
conclua.

O Deputado Célio Moreira - Encerrarei, Sr. Presidente. V. Exa. está
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insistindo, por isso vou encerrar minha fala. Meu pronunciamento é
muito importante. Quero dizer a V. Exa. que esta Casa recebeu ontem
um diploma pela Frente Parlamentar Antidrogas, pelo combate, pelo
que a Assembléia vem fazendo. Estou encerrando minha fala, mas V.
Exa. está insistindo. É muito importante anunciar o combate ao uso de
drogas em nosso país. Esta Casa está dando sua contribuição. Quero
estender a moção que recebemos da Subsecretaria Antidrogas a
todos os parlamentares que enfrentam, trabalham nessa frente
parlamentar. Na semana que vem, darei outras informações de
fundamental importância tanto para nós, parlamentares, como para a
família mineira e nacional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Célio Moreira
que não insistimos em interromper sua fala. Concedemos a V. Exa. 3
minutos a mais, para que concluísse sua questão de ordem.

O Deputado Vanderlei Miranda - Serei breve, Sr. Presidente. Faço
coro às palavras dos Deputados Eros Biondini e Célio Moreira,
ressaltando aqui a importância de estarmos atentos ao que acontece
na nossa cidade, no nosso Estado e, conseqüentemente, no nosso
país. O que se constata, lamentavelmente, é um problema mundial: o
aumento e o abuso no consumo de drogas, sejam lícitas, sejam
ilícitas. Quero aqui também dizer que mais de 90% das emendas que
este parlamentar recebeu foram repassadas para as instituições que
trabalham diretamente no combate, na recuperação e na inserção de
pessoas que, no passado, foram dependentes de drogas lícitas ou
não. Fico muito feliz quando vejo o resultado do trabalho das
comunidades terapêuticas. Repito que mais de 90% das emendas que
me foram confiadas foram destinadas a essas instituições. Observo
que os recursos têm sido aplicados com zelo, responsabilidade e
transparência. Quero aqui também agradecer ao Governador Aécio
Neves a sensibilidade que tem tido ao executar os programas de
prevenção e parabenizar o Subsecretário Cloves Benevides, que tem
sido um incansável guerreiro e lutador no combate ao uso, ao
consumo e à distribuição de drogas. Ele tem sido para nós uma
referência e um exemplo no nosso Estado. Fica registrado este
reconhecimento aqui. Agradeço ainda à Secretaria de Governo, que,
de forma muito célere, fez com que todos os convênios fossem
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assinados, todos os recursos liberados e creditados em contas dessas
entidades, que já fazem bom uso dessas aplicações. Sr. Presidente,
colegas Deputados e Deputadas, senhores da imprensa,
telespectadores, tenho dito que não carrego comigo a utopia de que
acabarei com a dependência às drogas em Minas Gerais. Mas, se
depender do meu trabalho no exercício parlamentar, envidarei todos
os esforços, como tenho feito, para que esse número diminua e
famílias possam voltar a sorrir, para que pessoas sejam novamente
inseridas no mundo social, no mundo do trabalho, no mundo da igreja
principalmente, que é por onde têm passado muitos dos que buscam
espaço para recuperação. Vou continuar lutando, emprestando o meu
esforço e a minha solidariedade para diminuir esse caos que se
instalou em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. Às vezes, os
discursos são muito bonitos, mas creio que seja o tempo de deixá-los
e partir para a prática, combatendo ferrenhamente o problema e
produzindo nesta Casa tudo o que for possível, com os instrumentos
necessários, para que essa epidemia seja controlada e diminuída.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.565/2008
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Pompéu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Asilo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Pompéu.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo do projeto que apresentamos é declarar de

utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, entidade civil sem fins
lucrativos, caritativa e beneficente, que tem por finalidade a prática de
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caridade cristã no campo da assistência social e da promoção
humana. São metas da instituição: manter estabelecimento para
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, em condições de saúde
física e mental, e proporcionar-lhes assistência material, moral,
intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

No desenvolvimento de suas atividades, observará os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência e não fará distinção alguma quanto à raça, à cor, ao sexo, à
condição social, ao credo político ou religioso e a quaisquer outras
formas de discriminação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.566/2008
Cria o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de

“Telemarketing”, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o

Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de
Telemarketing.

Art. 2º - O cadastro a que se refere o art. 1° tem por objetivo impedir
que as empresas de telemarketing ou os estabelecimentos que se
utilizam desse serviço efetuem ligações telefônicas não-autorizadas
para os consumidores nele inscritos.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo fiscalizar o cumprimento desta
lei, estabelecer os critérios de divulgação do cadastro, bem como criar
os mecanismos necessários à sua implementação.

§ 1º - No ato da inscrição, o usuário deverá fornecer as seguintes
informações:

I - nome;
II - documento de identificação original com cópia;
III - CPF;
IV - endereço;
V - CEP;
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VI - telefone a ser cadastrado, acompanhado por comprovante de
propriedade da(s) linha(s);

VII - e-mail.
§ 2º - Após o registro dos dados, o consumidor receberá uma senha

para possíveis alterações no cadastro.
Art. 4º - A partir do trigésimo dia do ingresso do consumidor no

cadastro, as empresas que prestam os serviços relacionados no art.
2º não poderão efetuar ligações telefônicas destinadas a essa pessoa.

§ 1º - As empresas referidas neste artigo deverão acessar o
cadastro, a fim de tomar conhecimento dos consumidores inscritos.

§ 2º - Enquanto vigorar a relação de consumo, as empresas que
mantiverem operações econômicas com o usuário cadastrado ficam
excluídas das vedações de que trata o “caput”, exceto para a venda e
a divulgação de novos produtos ou serviços.

§ 3º - O consumidor poderá cadastrar somente linhas telefônicas
registradas em seu nome, respeitando o limite máximo de três
números.

Art. 5º - Incluem-se nas disposições desta lei os telefones fixos e os
aparelhos de telefonia móvel em geral.

Art. 6º - No ato do cadastramento é facultado ao consumidor
autorizar, por meio de declaração, as instituições que poderão efetuar
os serviços de telemarketing destinados a ele.

Art. 7º - A qualquer momento, o consumidor poderá solicitar o seu
desligamento do Cadastro, mediante senha fornecida no ato da
inscrição.

Art. 8º - O consumidor que receber ligações após os trinta dias da
data do ingresso no Cadastro deverá registrar ocorrência do fato junto
aos órgãos de defesa do consumidor, informando dia, horário, nome
do atendente, empresa prestadora do serviço e número do protocolo
de atendimento, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Art. 9° - Estão isentos do cumprimento das disposiç ões previstas
nesta lei:

I - as organizações de assistência social, educacional e hospitalar
sem fins lucrativos, portadoras do título de utilidade pública e que
atuem, em nome próprio, como entidade chamadora;

II - os órgãos governamentais.
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Art. 10 - O descumprimento do disposto nesta lei e no regulamento a
que se refere o art. 3º sujeita o infrator a pagamento de multa no valor
de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (mil Ufemgs),
por ligação efetuada, e a penalidades e medidas administrativas, sem
prejuízo da aplicação daquelas previstas em outras legislações.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados
da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de junho de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A proposição em causa tem por objetivo oferecer aos

usuários do sistema convencional e móvel de telefonia do Estado de
Minas Gerais a alternativa do não-recebimento de ligações efetuadas
por instituições diversas que realizam o serviço de “telemarketing”.

Esta proposta tem respaldo em decisões dos órgãos de defesa do
consumidor de outros países que, após diversas pesquisas e debates,
concluíram que essas ligações infringiam um princípio básico
denominado “o direito de permanecer só”.

Por vezes, percebemos a indignação dos usuários do sistema de
telefonia do Estado de Minas Gerais, quando, no aconchego do seu
lar, recebem independente do dia ou horário, ligações de diversas
instituições, que se apropriam da surpresa da situação e submetem
essas pessoas a situações muitas vezes inconvenientes e
desconfortáveis.

- 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 2.567/2008
Dá nova redação à alínea “b” do inciso I do art. 4º da Lei nº

9.944/89, que dispõe sobre a isenção de cobrança de ICMS para o
fornecimento de energia elétrica para consumo em imóveis das
entidades filantrópicas de assistência social, educacionais e de saúde.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alínea “b” do inciso I do art. 4º da Lei nº 9.944/89 passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
I -
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(...)
b) consumo em imóveis das entidades filantrópicas de assistência

social, educacionais e de saúde.”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: O objetivo desta alteração é incluir as demais

concessionárias de energia elétrica onde somente estava prevista
isenção aos subvencionados pela Cemig, já que tais empresas
prestam igual serviço. Entidades filantrópicas atendidas pela Cemig
acabavam por ter vantagens em relação às entidades não atendidas
pela concessionária.

Este projeto visa apenas corrigir essa situação e fazer justiça a
todos os usuários das demais concessionárias.

Espera-se apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Luiz Tadeu Leite. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.447/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.568/2008
Dá nova redação ao art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º/11/2007, que

dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância climática
ou hidromineral e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º/11/2007 , passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 7º - Ficam reconhecidas como estâncias climáticas a localidade

de Monte Verde, Distrito do Município de Camanducaia, a localidade
de Maria da Fé, sede do Município de Maria da Fé, e a localidade de
Caldas, sede do Município de Caldas.

Parágrafo único - O reconhecimento de que trata este artigo será
considerado revogado se, no prazo de cinco anos contados da data
de publicação desta lei, não for editada lei específica para o
reconhecimento das estâncias referidas no “caput”, atendidos os
requisitos estabelecidos por esta lei.”

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2008.
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Padre João
Justificação: O Município de Caldas, localizado no sul do Estado de

Minas Gerais, já é reconhecido como estância hidromineral devido às
ricas e maravilhosas fontes que se encontram no Distrito de Pocinhos
do Rio Verde.

Com a publicação da Lei nº 17.110, de 1º/11/2007, que dispõe sobre
o reconhecimento de localidade como estância climática ou
hidromineral e dá outras providências, verificamos que o Município de
Caldas, como um todo, não só merece como tem o direito de ser
reconhecido uma estância climática, além de hidromineral, uma vez
que preenche os requisitos legais, vocacionais e ambientais para
tanto.

Assim, como as localidades já constantes da citada lei, Caldas terá o
prazo previsto no parágrafo único do art. 7º para se adequar aos
critérios legais que a lei estabelece.

Isto posto, conclamamos nossos ilustres pares à aprovação deste
projeto de lei, para beneficiar uma região de nosso Estado que
promove as belezas naturais de Minas Gerais e contribui para a
preservação de nosso patrimônio ambiental.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.569/2008
Institui o Dia da Empregada Doméstica, no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 25 de Junho, como dia da Empregada

Doméstica, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: O projeto de lei que apresento tem como objetivo

homenagear as empregadas domésticas do Estado. A instituição
desse dia objetiva atribuir o devido valor a essa profissional que, de
maneira discreta, mas decisiva, contribui para a manutenção da
maioria dos lares. Antes, apenas as famílias mais abastadas podiam
contar com essa profissional, contudo, principalmente nos lares cujas
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mulheres cumprem uma jornada de trabalho fora de casa, a
empregada se faz cada vez mais necessária, tornando-se a pessoa
mais íntima da família, participando dos problemas, opinando sobre
possíveis soluções, substituindo pais e mães, funcionando como co-
educadora da prole dos patrões, descuidando da sua própria.
Sabemos, que hoje em dia, em aproximadamente 90% das famílias
brasileiras o casal divide as despesas. Há necessidade, pois, de um
profissional de confiança para desempenhar com segurança e
confiabiabilidade os trabalhos domésticos, o que propicia a saída da
mulher para exercer suas atividades fora do lar e, dessa forma,
contribuir igualmente para a manutenção do orçamento familiar.

Nada mais justo do que instituir uma data para comemorar o dia da
empregada doméstica, que diariamente está presente em nossos
lares, cuidando não só dos afazeres domésticos, como também, e
com muito carinho, de nossos filhos, sendo o suporte necessário para
que as mães sejam profissionais atuantes num mercado de trabalho
cada vez mais competitivo.

Ressalto ainda que, em outros Estados brasileiros, esta data já é
comemorada no dia 25 de junho, sendo que vislumbramos neste
projeto a oportunidade de homenagear essas profissionais que
amparam nossas famílias, e para concretizar esta homenagem
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.570/2008
Institui o Dia do Homem do Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 12 de Janeiro como dia do Homem do

Campo.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: O projeto de lei que apresento tem o objetivo de instituir

o Dia do Homem do Campo, expressando o respeito e o
reconhecimento às atividades exercidas por essas pessoas, que
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trabalham de sol a sol, honestamente, cultivando a terra com alegria e
alimentando o mundo.

Sem o carinho e a perseverença com que o homem do campo lida
com as atividades agrícolas, faltaria em nossos lares alimentos
necessários para nossa sobrevivência. Independentemente do clima,
chuvoso ou seco, lá está ele, sempre lutando com orgulho e zelo, em
prol de suas famílias e da terra que lhe dá o sustento.

Diante do exposto, compreendo ser justa e oportuna esta causa e
peço aos nobres Deputados desta casa a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.571/2008
Institui o Dia do Motorista do Transporte Escolar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 26 de Julho como Dia do Motorista do

Transporte Escolar.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: O projeto de lei que apresento tem como objetivo

homenagear o motorista do transporte escolar.
A cada novo dia a sociedade vem absorvendo o trabalho das

mulheres e das pessoas mais velhas, deixando uma lacuna na
condução dos filhos e netos às escolas. Nesse momento tão crítico
aparece a pessoa cuidadosa que assume este papel tão delicado.

Ressalte-se que tal profissional, com responsabilidade e
amabilidade, trabalha com crianças e adolescentes no caos do
trânsito das grandes cidades e em estradas precárias do interior do
Estado.

O motorista do transporte escolar desempenha esse papel com toda
a segurança, com carinho e amor, que dispensa aos seus próprios
filhos e netos, conduzindo nossos filhos à grande jornada do
conhecimento, do maternal à faculdade, pois, com o aumento das
dificuldades do dia-a-dia, o transporte comum fica superlotado e
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inviável para a condução dos estudantes ao ambiente escolar.
Concluindo, essas pessoas maravilhosas merecem uma

comemoração própria e digna de sua importância. Espero poder
contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.572/2008
Institui o Dia do Pastor Evangélico, no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica Instituído o dia 7 de novembro como Dia do Pastor

Evangélico, no Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de junho de 2008.
Juninho Araújo
Justificação: O projeto de lei que apresento, tem como objetivo

homenagear o Pastor evangélico.
Com o avanço da globalização e o aumento linear da perspectiva de

vida nos tempos modernos, o ser humano necessita cada vez mais de
acreditar numa força espiritual.

A proposição visa homenagear com o dia 7 de novembro, estes
divulgadores da fé que são os Pastores evangélicos, que, com seu
conhecimento e grande visão holística, guiam seus seguidores a uma
visão futurística calcada em honestidade, paz e esperança.

Diante do exposto, acredito que meus nobres colegas terão a visão
de dedicar um dia especial a estas grandiosas pessoas que ajudam o
nosso Estado de Minas Gerais, assegurando ao cidadão o exercício
pleno de sua espiritualidade. Sendo assim, conto com o apoio de
nossos pares para aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
Nº 2.666/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais - Cofal - por seus 28 anos de fundação. (- À
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Comissão de Turismo.)
Nº 2.667/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Empresa de Correios e
Telégrafos - ECT - pela conquista do 1º lugar em respeitabilidade
entre as empresas de correios do mundo, em “ranking” divulgado pela
revista “Forbes”. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 2.668/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à UFMG por seus 81 anos de
fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.669/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Academia Familiar de Letras
Guimarães Rosa pelos 100 anos de nascimento do escritor João
Guimarães Rosa.

Nº 2.670/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Coral São Francisco de
Assis, da Associação Lactário de Sete Lagoas, por sua apresentação
na mostra de cultura Mineiranças. (- Distribuídos à Comissão de
Cultura.)

Nº 2.671/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Superintendência
Regional de Ensino de Barbacena pela qualidade dos serviços
prestados à população. (- À Comissão de Educação.)

Nº 2.672/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento da Sra. Ruth
Correa Leite Cardoso. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 2.673/2008, da Comissão de Justiça, em que pleiteia seja
solicitado à Promotoria Especializada na Defesa do Cidadão
Deficiente que impetre ação civil pública para garantir aos deficientes
que não têm condições de dirigir o direito de adquirir veículo com
isenção do ICMS, nos termos da Lei nº 15.752, de 2005. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 2.674/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam - informações sobre a licença ambiental concedida
por essa entidade para a construção de aterro de lixo industrial no
Município de Ribeirão das Neves. (- À Mesa da Assembléia.)
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Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
homenagear o Villa Nova Atlético Clube pelo seu centenário.

- A ata dessa 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 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/6/2008

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questão de ordem; homenagem póstuma -
Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e reabertura da reunião -
Registro de presença - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Mauri Torres; aprovação - Votação, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 1.973/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Encerramento.

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

- Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio
- Inácio Franco - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada
- Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
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Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - 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 José Henrique) - Às 9h12min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
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 Bráulio Braz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Questão de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, lamentavelmente,

trago ao conhecimento desta Casa o falecimento da grande brasileira
D. Ruth Cardoso, esposa do ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Falar de D. Ruth é uma alegria muito grande, porque somos
conhecedores de suas virtudes morais e religiosas. Todos os seus
projetos eram voltados para a área social. Como companheira de
Fernando Henrique Cardoso, durante seu governo fez de sua própria
vida um verdadeiro apostolado e uma grande sementeira da paz.
Realizou os maiores projetos sociais no governo Fernando Henrique
Cardoso. Requeiro, portanto, a V. Exa. que façamos 1 minuto de
silêncio em homenagem e respeito a essa grande brasileira, a essa
grande antropóloga, a essa grande doutora que muito contribuiu com
o desenvolvimento do Brasil, principalmente por seu respeito à ética e
à cidadania. Com a permissão de V. Exa., gostaríamos de fazer 1
minuto de silêncio em homenagem à família de Fernando Henrique



1583

Cardoso, pela morte de D. Ruth Cardoso na noite de ontem.
Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, faremos 1 minuto de silêncio em homenagem à
professora e antropóloga Dra. Ruth Cardoso.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta
reunião o Projeto de Lei nº 2.302/2008, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Com muita alegria, a Presidência registra a
presença, nas galerias, de alunos da Escola Estadual Maria Belmira
Trindade, do Bairro Bonsucesso, na região do Barreiro. Sejam bem-
vindos à nossa Casa.

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

Torres, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.973/2007 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.973/2007, do
Governador do Estado, que 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta, ao vencido em 1º turno. A Presidência informa ao Plenário
que as emendas encaminhadas pelo Governador do Estado, por meio
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da Mensagem nº 218/2008, publicadas em 29/5/2008, foram
incorporadas ao parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
arquivadas, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno,
e que, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, deixou
de receber uma emenda do Deputado Domingos Sávio, por se tratar
de assunto não versado na proposição principal. Em votação, o
Substitutivo nº 1. 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 1.973/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/6/2008
Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Ruy Muniz e Fahim Sawan
(substituindo este ao Deputado Carlos Mosconi, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Deputado Hely Tarquínio, no exercício da
Presidência , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 2.295/2008, do
Deputado Fahim Sawan, que dispõe sobre a proibição a realização de
eventos de moda com modelos com índice de massa corporal - IMC -
inferior a 18kg/m² e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data
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mencionada: ofícios dos Srs. Marcus Pestana (2), Secretário de
Saúde, publicados (15/5/2008), e José Carlos de Souza Lima
(30/5/2008). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
as Sras. Jussara Chavier Lima, representante da ONG - Núcleo
Mineiro de Obesidade; Vanessa Costa Guedes de Amorim,
nutricionista clínica e coordenadora da parte nutricional do Grupo de
Obesidade Mórbida da Casu - UFMG; Maria Goretti Machado,
psicóloga, psicanalista, coordenadora de Psicologia do Grupo de
Obesidade - Casu - UFMG, que são convidadas a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Fahim Sawan,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe
requerimento do Deputado Eros Biondini em que solicita audiência
pública para discutir os métodos de prevenção, combate e tratamento
das doenças cardiovasculares. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Eros Biondini
em que solicita seja realizada audiência pública conjunta desta
comissão com a Comissão de Meio Ambiente, na Escola de
Veterinária da Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais -
Unidade Betim -, para discutir o Projeto de Lei nº 2.382/2008, que
dispõe sobre a regulamentação da eliminação da vida de cães e gatos
e dá outras providências; Cecília Ferramenta em que solicita seja
enviado ofício à Comissão de Constituição e Justiça com pedido de
apoio para aprovação do Projeto de Lei nº 251/2007, uma vez que a
audiência pública desta comissão comprovou a importância da
inclusão dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais no Programa
Saúde em Casa; solicita seja encaminhado ofício da Comissão de
Saúde às Prefeituras dos 853 Municípios do Estado pleiteando aos
prefeitos que avaliem a possibilidade de incorporarem no PSF os
profissionais de fisioterapeuta e de terapia ocupacional com base na
Portaria nº 154/2008 do Ministério da Saúde; Dinis Pinheiro em que
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solicita seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado para que esse órgão instaure inquérito
civil com o propósito de apurar responsabilidades quanto ao aumento
expressivo do preço dos medicamentos nos últimos meses; solicita
apelo desta comissão à Presidência da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa, com vistas a adotar as providências necessárias
para impedir o aumento abusivo que vem ocorrendo no preço dos
medicamentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados, 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, 25 de junho de 2008.
Hely Tarquínio, Presidente - Carlos Pimenta - Ruy Muniz.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/6/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada,
Sebastião Helvécio e Antônio Carlos Arantes, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado André
Quintão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de 12/6/2008:
ofícios dos Srs. Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda;
e Max Fernandes dos Santos e Dimas Wagner Lamounier,
respectivamente Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal; e das Sras. Carla Rafaela
Arthemalle, Gerente da Caixa Econômica Federal; e Elaine Rodrigues
Santos, Diretora de Gestão Interna do Ministério da Cultura. A seguir,
o Presidente comunica que o prazo para o recebimento de emendas
ao Projeto de Lei nº 2.392/2008 foi prorrogado até o dia 27/6/2008 e
que está aberto até o dia 26/6/2008 o prazo para o recebimento de
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emendas ao Projeto de Resolução nº 2.492/2008. Suspende-se a
reunião. Às 11h50min são reabertos os trabalhos com a presença dos
Deputados Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, Sebastião
Helvécio e 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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.048/2008 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio) e 2.165/2008 (relator: Deputado
Antônio Carlos Arantes) na forma do vencido no 1º turno. Na fase de
discussão do do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada,
que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.283/2008 no 1º
turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração
Pública, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1 pelo
Deputado Antônio Júlio. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é
aprovada a Proposta de Emenda nº 1. É dada nova redação ao
parecer, que passa a concluir pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública, com a
Emenda nº 1, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, pela aprovação,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 392/2007 na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.827/2007 com as
Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Zé Maia); 1.957/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Segurança Pública (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes, em virtude de redistribuição); 2.139/2008 com as Emendas
nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas
nºs 3 e 4 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 2.395/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). O Projeto de Lei nº
1.269/2007 é retirado da pauta pelo Presidente da Comissão, por não
cumprir pressupostos regimentais. 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, 25 de junho de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Luiz Humberto

Carneiro.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
20/6/2008

Às 10h15min, comparecem na Câmara Municipal de Minas Novas
os Deputados Paulo Guedes e Délio Malheiros (substituindo este ao
Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BPS),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Paulo Guedes, declara aberta a reunião, dá a ata por
aprovada, que é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública, no Município de Minas Novas, para obter esclarecimentos
sobre o asfaltamento da BR-367 que liga os Municípios de Minas
Novas e Virgem da Lapa e Almenara à BR-101. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para o qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 593/2007, no 1° turno (Deputado
Gustavo Valadares). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir o Deputado Federal Gilmar Machado e os Srs. Fernando
Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional do DNIT no Estado
de Minas Gerais representando o Sr. Luiz Antônio Pagot, Diretor-Geral
do DNIT; Marco Antônio de Lima, Coordenador Regional de Araçuaí
representando Fuad Jorge Noman Filho, Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas; e José Elcio Santos Monteze, Diretor-
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais;
Orelino Teixeira de Souza, Vereador do Município de Minas Novas,
representando José Henrique Gomes Xavier, Prefeito Municipal de
Minas Novas; Gerson Fernandes, Prefeito de Capelinha; e Alcides
Guedes Filho, Vereador do Município de Minas Novas, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
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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. São recebidos pela Presidência
requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e Paulo Guedes em
que solicitam seja enviado ofício ao Secretário de Transportes e
Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando serviços de
patrolamento e cascalhamento nos trechos não pavimentados da BR-
367; seja marcada audiência com o Ministro dos Transportes e o
Diretor-Geral do DNIT, para reivindicar o início da pavimentação e
conservação da BR-367 ao longo do seu trajeto; e Paulo Guedes
solicitando seja marcada audiência com a Ministra Dilma Rousseff
para reivindicar urgência na elaboração dos projetos e nas obras da
BR-367 inseridos no Plano de Aceleração do Crescimento. 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 junho de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Lafayette de Andrada - Doutor

Rinaldo.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 24/6/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Célio Moreira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros,
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 debater, em audiência pública, questões relativas
à prestação de serviços de TV por assinatura, em especial no que se
refere à nova regulamentação editada pela Anatel e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Marineide
Chaves Andrade, responsável pela Secretaria Judiciária da
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Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, comunicando a
impossibilidade de comparecimento de representantes da área de
serviços desse órgão nesta reunião, e do Sr. José Dias Coelho Neto,
Gerente do Escritório Regional da Anatel em Minas Gerais,
informando que, como o assunto está “sub judice”, a competência
regimental para manifestação sobre o assunto é da Superintendência
de Comunicação de Massa - SCM -, que está impossibilitada de
designar um representante para comparecer nesta data. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José
Luiz Gattas Hallak e Iuri Araújo de Mendonça, respectivamente,
Gerente de Relações Institucionais e Gerente-Geral da Oi TV;
Carolina Udulutsch Soares, advogada da NET Serviços,
representando o Sr. Antônio Roberto Baptista, Gerente Jurídico da
NET Serviços; José Henrique Cançado Gonçalves, advogado da Net
Serviços; Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon
Assembléia, que são convidados a tomar assento à mesa. Na
condição de autores do requerimento que deu origem ao debate, os
Deputados Délio Malheiros e Célio Moreira tecem as considerações
iniciais. Logo após, passam a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Neste momento, registra-se
a presença do Deputado Antônio Júlio. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira - Sargento

Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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
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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
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”.
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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

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade de Paraopeba pelo 96º

aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.524/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Gouveia pelo 54º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.525/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Sete Lagoas pelo 141º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.526/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelo 55º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.527/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Buenópolis pelo 70º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.528/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Lassance pelo 54°
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.529/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Virgem da Lapa pelo 59º
aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
2.530/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Município de Carlos Chagas pela
comemoração do 70º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 2.531/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sindifisco-MG pela realização do
Congresso Estadual do Fisco Mineiro - IV (Requerimento nº
2.555/2008, do Deputado Jayro Lessa);

de pesar pelo falecimento do Sr. Jair Lopes, ex-Vereador à Câmara
Municipal de Santa Rita do Itueto (Requerimento nº 2.566/2008, do
Deputado José Henrique).
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